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تقرير عن تنفيذ الخطة االستراتيجية لالتحاد 
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)التقرير المرحلي السنوي لالتحاد(

ملخـص

جيمع هذا التقرير بني التقرير السنوي عن أنشطة االحتاد )الرقم 102 من االتفاقية( والتقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية 
)الرقم 61 من االتفاقية؛ والقرار 71 )املراَجع يف دبـي، 2018((. ويركز التقرير على التقدم احملرز يف تنفيذ الغايات 

واألهداف االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 2019-2018.

اإلجراء المطلوب

يُدعى اجمللس إىل الموافـقـة على هذا التقرير.
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 الرقمان 61 و102 من اتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت
القرار 71 )املراَجع يف دبـي، 2018(
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تنفيذي ملخص 

(ITU-R) قطاع االتصاالت الراديوية
حقق قطاع االتصاالت الراديوية تقدمًا كبريًا يف األعمال التحضريية جلمعية االتصاالت الراديوية لعام 2019   •
(RA-19) واملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2019 (WRC-19). والدراسات اجلارية داخل القطاع 

بدعم من األفرقة اإلقليمية واملنظمات الدولية األخرى.
عقدت ورشة العمل األقاليمية الثانية لالحتاد بشأن التحضري للمؤمتر WRC-19 وأتاحت الفرصة لتبادل اآلراء   •

بشأن املقرتحات واملواقف املشرتكة ألصحاب املصلحة.
وخالل العام، واصل القطاع معاجلة بطاقات التبليغ الفضائية واألرضية واألنشطة األخرى ذات الصلة. وقد   •

مت حتسني برجميات القطاع مع توفري تطبيقات جديدة.
اجتمعت جلنة لوائح الراديو (RRB) ثالث مرات ووافقت على قواعد إجرائية جديدة أو معدلة تتعلق بقرارات   •
املؤمتر WRC-15. واختذت اللجنة قرارات بشأن حاالت حمددة للشبكات الساتلية؛ وأحرزت تقدمًا ملحوظًا 
يف احلد من حاالت التداخل الصادرة من إيطاليا على اخلدمات التلفزيونية يف البلدان املجاورة هلا؛ واستعرضت 

التداخل الضار الصادر عن شبكة ساتلية على إحدى خدمات الفلك الراديوي.
املساعدة إىل األعضاء،  التقارير. وقدمت  العديد من  املوافقة على توصيات جديدة ومراجعة؛ ونشر  متت   •
ال سيما البلدان النامية ونفذت أنشطة لبناء القدرات. وتضمنت هذه األنشطة حلقة دراسية عاملية واحدة 
لالتصاالت الراديوية (WRS-18) وحلقتني دراسيتني إقليميتني لالتصاالت الراديوية وندوة عن السواتل وأربع 

ورش عمل عن االتصاالت الساتلية، وذلك ضمن فعاليات أخرى.
عقد االجتماع اإلقليمي الرابع لالحتاد لتنسيق الرتددات ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بشأن استعمال   •

النطاقني VHF وUHF. واستكمل هذا االجتماع أعمال التنسيق يف املنطقة.
وختامًا، عقدت الدورة الثانية لالجتماع التحضريي للمؤمتر (CPM19-2) يف فرباير 2019 وكانت عالمة   •
 WRC-19 على تقرير جيمع للمؤمتر CPM19-2 ووافقت الدورة الثانية .WRC-19 فارقة يف التحضري للمؤمتر
ملخص الدراسات التحضريية لقطاع االتصاالت الراديوية ويقدم احللول احملتملة لبنود ومسائل جدول أعمال 

املؤمتر.

(ITU-T) قطاع تقييس االتصاالت
وافق قطاع تقييس االتصاالت على 150 معيارًا جديدًا ومراجعًا لالحتاد (توصيات قطاع تقييس االتصاالت)1   •

خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير.
التقييس اليت ينفذها القطاع بشأن العناصر غري الراديوية ألنظمة  واصل األعضاء منح أولوية عليا ألعمال   •

االتصاالت املتنقلة الدولية2020- (تكنولوجيا اجليل اخلامس).
متعدد  الفيديوي  "التشفري  باسم  سيعرف  الفيديوي  للتشفري  جديد  معيار  وضع  يف  كبري  تقدم  أحرز   •

.(VVC) "االستخدامات

خطوط العمل جيم2 وجيم5 وجيم6 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات.  1

https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/search.aspx?type=30&status=F&from=2018-09-01&to=2019-03-31&pg_size=100
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دخلت تكنولوجيا املعلومات الكمومية، مبا يف ذلك توزيع املفاتيح الكمومية واالتصاالت الكمومية اآلنية،   •
على برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت حمفزة سبع شركات وجامعتني هلا خربات يف هذا املجال لالنضمام 

إىل عضوية قطاع تقييس االتصاالت.
ُنشرت وقائع املؤمتر حلدث "كاليدوسكوب" 2018 لالحتاد يف ديسمرب 2018. ونشر العدد اخلاص من جريدة   •
االحتاد: اكتشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن البيانات من أجل الصاحل العام يف مارس 2019.
لتقييس  االستشاري  الفريق  2020 يف  لعام  االتصاالت  لتقييس  العاملية  للجمعية  التحضريية  األعمال  بدأت   •

االتصاالت ويف جلان دراسات القطاع ويف املناطق.
وافق الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت على إنشاء فريق التنسيق املعين بربنامج التقييس (SPCG)2 من   •
أجل التنسيق االسرتاتيجي ألعمال التنسيق املضطلع هبا يف اللجنة الكهرتقنية الدولية واملنظمة الدولية للتوحيد 

القياسي واالحتاد الدويل لالتصاالت.
يواصل مكتب تقييس االتصاالت حتديث وتوسيع نطاق أساليب العمل اإللكرتونية املتقدمة للقطاع. ومن بني   •
التطبيقات واخلدمات اجلديدة. حمرك حبث جديد، MyWorkspace، والرتمجة األوتوماتية املشغلة بالتعلم اآليل 

وأداة جديدة لالجتماعات اإللكرتونية.

(ITU-D) قطاع تنمية االتصاالت
وُعقدت الندوة العاملية الثامنة عشرة ملنظمي االتصاالت (GSR) يف جنيف من 9 إىل 12 يوليو وُخصصت   •
املعلومات  تكنولوجيا  منظمي  باعتماد  احلدث  هذا  وُتوج  اجلديدة".  التنظيمية  "احلدود  موضوع  لتناول 
واالتصاالت ملجموعة من املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات بشأن احلدود التنظيمية اجلديدة لتحقيق التحول 

الرقمي.
ُعقدت الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (WTIS) السادسة عشرة يف   •
جنيف يف الفرتة من 10 إىل 12 ديسمرب. وسلطت الندوة WTIS-18 الضوء على األعمال اهلامة اليت يضطلع 
هبا االحتاد فيما يتعلق بإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودور الندوة يف اجلمع بني منتجي بيانات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومستعمليها. وأتاحت الندوة الفرصة أيضًا ملناقشة قضايا قياس تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وتبادل اخلربات والتعلم كل من اآلخر.
ويف عام 2018، نظم 131 بلدًا أنشطة يف إطار االحتفال باليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات   •
واالتصاالت، مما شجع 748 57 فتاة من املشاركات يف 186 2 حدثًا على متابعة الدراسة يف ختصصات قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعمل فيها. وُعقد ما جمموعه 121 بلدًا يف مجيع أحناء العامل أحداثًا يف 

هذا السياق.
نفذ مكتب تنمية االتصاالت يف 2018 العديد من أنشطة بناء القدرات اليت صممت لتعزيز املهارات واملعارف   •
الدول  املعلومات واالتصاالت لدى أعضاء االحتاد. وقد لوحظت قدرات  يف جمال االتصاالت�تكنولوجيا 
بتطبيقات  لالرتقاء  بيئة متكينية  تعزيز  إلكرتونية وطنية وعلى  اسرتاتيجيات  االحتاد على وضع  األعضاء يف 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جماالت مثل الزراعة اإللكرتونية والصحة اإللكرتونية (مبا يف ذلك الربنامج 
العاملي "متتع بصحة جيدة بفضل االتصاالت املتنقلة" الذي تتوىل إدارته منظمة الصحة العاملية واالحتاد) والتعلم 

اإللكرتوين.

القرار 7 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 6.17 من أهداف التنمية املستدامة  2

https://www.itu.int/pub/T-PROC-KALEI-2018
https://www.itu.int/en/journal/002/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2018/default.aspx
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ويواصل مكتب تنمية االتصاالت تقدمي املساعدة يف جماالت خمتلفة. ويشمل ذلك يف بلدان منتقاة التوصيلية   •
أو  نفاذ رقمي جماين  توفري  املعلومات واالتصاالت، ومن مث  تكنولوجيا  تطبيقات  النطاق وتطوير  العريضة 
اخلدمات  قدر كاف من هذه  الذين ال حيصلون على  والسكان  واملستشفيات  للمدارس  التكلفة  منخفض 

يف املناطق الريفية والنائية إضافة إىل بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.
نظمت بنجاح اجتماعات جلنيت دراسات القطاع وأفرقة املقرِّرين التابعة هلما، مما وفر لألعضاء الفرصة لتبادل   •
أولويات  معاجلة  إىل  الرامية  االسرتاتيجيات  بشأن  التوافق  اآلراء وحتقيق  وتبادل  األفكار  وتقدمي  اخلربات 

االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
اتفاق شراكة جديدًا مع أصحاب  تواصل يف 2018 تعزيز الشراكات وتعبئة املوارد. وقع ما جمموعه 43   •
مصلحة متنوعني. وتوسعت عضوية قطاع تنمية االتصاالت أكثر بانضمام أعضاء القطاع ومنتسبني جدد 

وهيئات أكادميية تابعة.
لتسريع وترية بلوغ أهداف خطة عمل بوينس آيرس، واصل برنامج االبتكار تعزيز منصة االبتكار من خالل   •

تطوير منتجات وخدمات جديدة.
ُعقد يف باالكالفا، موريشيوس يف الفرتة من 6 إىل 8 مارس 2019 املنتدى العاملي الثالث بشأن االتصاالت يف   •
حاالت الطوارئ (GET-19) - االبتكار معًا إلنقاذ األرواح: استخدام التكنولوجيا يف إدارة الكوارث. وسلط 
احلدث الضوء على العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلد من خماطر الكوارث والتنمية. وبنيَّ 
إىل أي مدى وفر النمو املذهل يف شبكات تكنولوجيا املعلومات وخدماهتا واالبتكار يف التكنولوجيا الفرص 

إلنقاذ األرواح واحلد من املخاطر وحتجيم آثار الكوارث.
ُعقد االجتماع الرابع والعشرون للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت (TDAG) من 3 إىل 5 أبريل 2019   •
يف جنيف. وناقش الفريق االستشاري قضايا وقدم املشورة إىل مدير مكتب تنمية االتصاالت بشأن موضوعات 
متنوعة، مبا يف ذلك نتائج مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 ذات الصلة بأعمال قطاع تنمية االتصاالت 
واخلطة التشغيلية الرباعية املتجددة للقطاع للفرتة 2020-2023 وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية�التشغيلية لعام 2018. 
الربامج  العمليات وموضوعات  إدارة  بشأن  ُعقدت جلسات مصغرة  االستشاري،  الفريق  اجتماع  وأثناء 

وجلسات غري رمسية بشأن املبادرات اإلقليمية.

األهداف والنتائج املشرتكة بني القطاعات
تواصلت األنشطة املتعلقة مبوضوعات مشرتكة بني القطاعات مثل األمن السيرباين وقضايا اإلنرتنت وتغري   •
املناخ واالتصاالت يف حاالت الطوارئ وإمكانية النفاذ والصحة اإللكرتونية واملدن الذكية املستدامة واملخلفات 
اإللكرتونية واملساواة بني اجلنسني ومتكني الشباب من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويرد وصف 

نتائج هذه األنشطة يف األقسام املقابلة بشأن أهداف القطاعات واألهداف املشرتكة بني القطاعات.
واصل االحتاد خالل هذه الفرتة االضطالع بدور قيادي فيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة بالقمة العاملية ملجتمع   •
 WSIS ومشلت األنشطة، على سبيل الذكر وليس احلصر، تنظيم املنتدى العاملي للقمة .(WSIS) املعلومات
 (ITU) لالتصاالت الدويل  االحتاد  تنظيمه  يف  وشارك  االحتاد  املنتدى  هذا  استضاف  وقد  لعام 2019. 
واليونسكو (UNESCO) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي (UNDP) واألونكتاد (UNCTAD)، بتعاون وثيق مع 
األمم املتحدة والوكاالت الشقيقة (اللجان اإلقليمية التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم 
املتحدة (UNDESA) ومنظمة األغذية والزراعة (FAO) وبرنامج األمم املتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الصحة 
 (WIPO) الفكرية للملكية  العاملية  واملنظمة   (UN Women) للمرأة املتحدة  األمم  العاملية (WHO) وهيئة 
 (WMO) اجلوية العاملية لألرصاد  واملنظمة   (ILO) الدولية العمل  العاملي (WFP) ومنظمة  األغذية  وبرنامج 
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واألمم املتحدة (UN)، ومركز التجارة الدولية (ITC)، واالحتاد الربيدي العاملي (UPU)، ومكتب األمم املتحدة 
املعين باملخدرات واجلرمية (UNODC) واليونيسيف (UNICEF) واللجان اإلقليمية لألمم املتحدة).

إفريقيا وحضره  ديربان، جنوب  13 سبتمرب يف  إىل   10 الفرتة من  2018 يف  لالحتاد  العاملي  تليكوم  نظم   •
مبا يف ذلك  32 بلدًا  والشركاء من  والرعاة  العارضني  300 من  فيه  94 بلدًا وشارك  700 3 مشارك من 

إفريقيا حدثًا من  فيها منطقة  اليت تستضيف  املرة األوىل  125 شركة صغرية ومتوسطة. وكانت تلك هي 

أحداث تليكوم العاملي لالحتاد مجع بني الدول واألطراف الفاعلة الرائدة والشركات الصغرية واملتوسطة من 
إفريقيا ومجيع أحناء العامل. وناقش احلدث موضوع "االبتكار من أجل حتقيق تنمية رقمية أكثر ذكاًء".

عقدت جلنة النطاق العريض اجتماعها اخلريفي السنوي يف نيويورك يف الفرتة من 22 إىل 23 سبتمرب. وتنشر   •
اللجنة كل عام تقريرها السنوي "حالة النطاق العريض". ويظهر التقرير الذي صدر يف سبتمرب 2018 زيادة 
عدد احلكومات اليت قامت بتقييم حالة النطاق العريض يف خططها الوطنية للنطاق العريض. ويظهر التقرير 
أنه للمرة األوىل، أصبح لدى 15 بلدًا على األقل اسرتاتيجيات للنهوض باالستخدام اآلمن للذكاء االصطناعي. 
ويف يناير 2019، ُعقدت جلسة خاصة للجنة النطاق العريض واملنتدى االقتصادي العاملي أثناء االجتماع 
السنوي للمنتدى االقتصادي العاملي لعام 2019 يف دافوس حتت موضوع "توصيل العامل يف الثورة الصناعية 

الرابعة".
جبهد مشرتك لالحتاد و32 وكالة وهيئة تابعة لألمم املتحدة، ُعقدت القمة العاملية الثانية للذكاء االصطناعي   •
من أجل حتقيق الصاحل العام، "اجتماع شركاء األمم املتحدة للذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام"، 

يوم 24 سبتمرب 2018 مبقر صندوق األمم املتحدة للسكان يف نيويورك.
وتعاون االحتاد، بوصفه إحدى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة، وشارك وتفاعل ضمن منظومة األمم املتحدة   •
املعلومات  تكنولوجيا  الرئيسية،  والتفاعل  االهتمام  التقرير. ومشلت جماالت  يغطيها هذا  اليت  الفرتة  حالل 
واالتصاالت ألغراض التنمية (الفجوة الرقمية واملساواة بني اجلنسني والشباب والشمول وتغري املناخ ونقل 
التكنولوجيا وبناء القدرات)؛ وعملية متابعة تنفيذ نواتج القمة WSIS؛ القضايا املتصلة باالحتاد�تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت (جملس األمن والفضاء اخلارجي واألمن السيرباين)؛ ومتابعة تنفيذ األهداف اإلمنائية 
لأللفية؛ خطة التنمية املستدامة لعام 2030/أهداف التنمية املستدامة؛ وجلنة النطاق العريض اليت ورد ذكرها 

آنفًا.
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تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وعن أنشطة االحتاد

املقدمة: اهلدف من هذا التقرير  1
يتفق هذا التقرير املرحلي السنوي مع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة 2016-2019، مبا يف ذلك الغايات واملقاصد 
واألهداف. ويركز التقرير على التقدم احملرز يف حتقيق هذه الغايات واألهداف االسرتاتيجية. وُيقاس التقدم وُيعرض 
يف هذا التقرير باستعمال املؤشرات اليت صادق عليها األعضاء يف اخلطط التشغيلية للقطاعات الثالثة واألمانة العامة. 
ويتناول التقرير األنشطة املنفذة يف الفرتة املمتدة من الربع الثالث لعام 2018 إىل الربع األول من عام 2019. وأدرجت 

بعض األنشطة املنفذة يف النصف األول من عام 2018 الستكمال التقرير.

الغايات االسرتاتيجية لالحتاد  2
اعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014 برنامج التوصيل يف 2020 يف إطار اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد لفرتة 
السنوات األربع 2016-2019. ويأيت يف الصميم من الربنامج واخلطة االسرتاتيجية لالحتاد أربع غايات تتعلق مبا 

يلي:

النمو - إتاحة وتعزيز النفاذ إىل االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزيادة استخدامها.  •
الشمول - سد الفجوة الرقمية وتوفري النطاق العريض للجميع.  •

االستدامة - مواجهة التحديات النامجة عن تنمية االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  •
االبتكار والشراكة - االضطالع بدور ريادي يف بيئة التكنولوجيا املتغرية وحتسينها والتكيف معها.  •

وتتضمن الغايات األربع 17 مقصدًا صممت لتتبع التقدم احملرز يف بلوغ كل غاية حىت عام 2020 وملساعدة االحتاد 
وأصحاب املصلحة اآلخرين على تركيز األولويات خالل هذه الفرتة.

الغاية 1: النمو  1.2

املقصد 1.1: يف مجيع أحناء العامل، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 55 يف املائة من األسر 
حبلول 2020

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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يف عام 2015 1، كان لدى 49 يف املائة من األسر يف مجيع أحناء العامل وسيلة للنفاذ إىل اإلنرتنت. وقد ارتفعت 
النسبة إىل 53,6 يف 2017 ووصلت إىل 57,8 بنهاية عام 2018. وبالتايل، يكون املقصد 1.1 قد حتقق. ويعرض 

أدناه أيضًا معدل انتشار اإلنرتنت (لدى األسر) حسب املنطقة.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

املقصد 2.1: يف مجيع أحناء العامل، ينبغي لنسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد أن تصل إىل 60 يف املائة 
حبلول 2020

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

نسبة األفراد من مستعملي اإلنرتنت يف 2015 بلغت 43,2 يف املائة وزادت إىل 48 يف املائة حبلول 2017. ويف 
2018، بلغت نسبة األفراد من مستعملي اإلنرتنت يف مجيع أحناء العامل 51,2 يف املائة. وسيتحقق املقصد 2.1 قبل 

املوعد النهائي احملدد بعام 2020. والوصول إىل نسبة 50 يف املائة من السكان املوصولني باإلنرتنت هي عالمة فارقة 
جيب تسليط الضوء عليها.

حددت املقاصد يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014، لذا يستعمل عام 2015 كخط أساسي طوال هذا الفصل.  1
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املقصد 3.1: يف مجيع أحناء العامل، ينبغي أن تنخفض أسعار االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بنسبة 40 يف املائة حبلول 2020

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

يرمي املقصد 3.1 إىل زيادة ميسورية أسعار االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة 40 يف املائة حبلول 
املعلومات واالتصاالت (حسب  عام 2020 مقارنة بنسبة األساس 2014. وقد اخنفضت سلة أسعار تكنولوجيا 
بيانات االحتاد) كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل يف مجيع أحناء العامل من 4,2 يف عام 2014 إىل 3,4 يف 
عام 2017. وتعادل هذه النسبة اخنفاضًا مبقدار 19 يف املائة. وطبقًا هلذا املعدل، ينبغي أن تقرتب القيمة إىل 2,7 يف 
عام 2020 وهي أعلى مبقدار طفيف عن القيمة املتوقعة حسب املقصد 5.2 (انظر الشكل). وقد لوحظ نقصان يف 
معدل االخنفاض منذ عام 2015. إذا أخذنا يف االعتبار سلة أسعار النطاق العريض املتنقل فقط كنسبة مئوية من 
الدخل القومي اإلمجايل للفرد (نظام الدفع املسبق، جهاز يد بسرعة MB 500)، فقد اخنفضت قيمتها من 5,5 يف 
املائة يف 2014 إىل حنو 3,6 يف املائة عامليًا يف 2017. ويقرتب هذا االخنفاض من 35 يف املائة، مما يرجح كثريًا حتقيق 

املقصد حبلول عام 2020.
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الغاية 2: الشمول  2.2

املقصد A.1.2: يف العامل النامي، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 50 يف املائة من األسر 
حبلول 2020

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

يف 2015، كانت نسبة األسر اليت لديها وسيلة نفاذ إىل اإلنرتنت يف البلدان النامية تساوي 37,8 يف املائة. وحبلول 
هناية عام 2018 وصل عدد األسر املوصولة باإلنرتنت يف البلدان النامية إىل 48,3 يف املائة. ومن مث، يتوقع حتقيق 

هذا املقصد حبلول عام 2020.

املقصد B.1.2: يف أقل البلدان منوًا (LDC)، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 15 يف املائة من األسر 
حبلول 2020

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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يف أقل البلدان منوًا، كان لدى 10,5 يف املائة من األسر وسيلة نفاذ إىل اإلنرتنت يف 2015؛ وزادت هذه النسبة إىل 
14,7 يف املائة يف 2017. وحبلول هناية عام 2018، بلغ عدد األسر املوصولة باإلنرتنت 17,8 يف املائة، وهو ما 

يتجاوز الرقم املستهدف لعام 2020.

املقصد A.2.2: يف العامل النامي، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 50 يف املائة من األسر 
حبلول 2020

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

يف 2015، كان 36,1 يف املائة من األفراد يف العامل النامي يستعملون اإلنرتنت، وقد زادت هذه النسبة إىل 41,3 يف 
املائة يف 2017. وبنهاية 2018، وصلت نسبة األفراد املوصولني باإلنرتنت يف العامل النامي إىل 45,3 يف املائة. وتبعًا 
لذلك، ال تزال هناك حاجة إىل زيادة بنسبة 4,7 يف املائة يف الفرتة 2019-2020 للوفاء بالقيمة املستهدفة البالغة 

50 يف املائة.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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املقصد B.2.2: يف أقل البلدان منوًا (LDC)، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 20 يف املائة من األسر 
حبلول 2020

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

كانت نسبة السكان الذين يعيشون يف أقل البلدان منوًا من مستعملي اإلنرتنت يف 2015 تساوي 13,0 يف املائة. 
وبنهاية عام 2018، وصلت هذه النسبة إىل 19,5 يف املائة حبيث يتبقى 0,5 يف املائة فقط للوفاء هبدف برنامج 
اإلقبال على  الصحيح، ال يزال  الطريق  املضي على  وبالرغم من  20 يف املائة.  بالقيمة  احملدد   2020 التوصيل يف 
اإلنرتنت يف أقل البلدان منوًا البالغ عددها 47 بلدًا يف العامل منخفضًا نسبيًا. فال يزال هناك 4 أفراد من بني كل 5 

أفراد ال يستعملون اإلنرتنت.

املقصد A.3.2: ينبغي خفض الفجوة املتعلقة بالقدرة على حتمل التكاليف بني البلدان املتقدمة والبلدان 
النامية بنسبة 40 يف املائة حبلول 2020

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

الفارق يف القدرة على حتمل أسعار خدمات النطاق العريض الثابت واالتصاالت اخللوية املتنقلة بني البلدان املتقدمة 
والبلدان النامية اخنفض كثريًا خالل الفرتة 2008-2012، تاله تباطؤ يف الفرتة 2012-2014 حىت مع زيادة يف حالة 
النطاق العريض الثابت يف 2014. واستمرت الفجوة يف التقلص يف الفرتة بني عامي 2014 و2015. واخنفض الفارق 
يف القدرة على حتمل أسعار خدمات النطاق العريض املتنقل يف الفرتة من 2013 إىل 2014 واستمر يف االخنفاض 
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ولكن بنسبة ضئيلة يف الفرتة بني 2014 و2017. ومع ذلك إذا نظرنا إىل سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ككل، فإن الفجوة يف القدرة على حتمل األسعار (انظر الشكل) اخنفضت من 4,2 يف 2014 إىل 3,5 يف 2017، 
أي حدث اخنفاض بنسبة 17% تقريبًا. وهبذا املعدل، ينبغي أن يكون االخنفاض يف 2020 أكرب من 40%. وميكن 

مالحظة نفس السلوك عند النظر إىل أقل البلدان منوًا (انظر الشكل).

املقصد B.3.2: ينبغي أال تزيد تكاليف خدمات النطاق العريض عن 5 يف املائة من متوسط الدخل 
الشهري يف البلدان النامية حبلول 2020

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

حبلول 2017، حقق ما جمموعه 120 اقتصادًا (من بني 160 اقتصاد متاح بشأهنا البيانات) اهلدف املنشود خلدمات 
النطاق العريض املتمثل يف أال تزيد تكاليفها عن 5 يف املائة من متوسط الدخل الشهري، من بينها مجيع البلدان 
املتقدمة و78 اقتصادًا ناميًا. ويسجل هذا الرقم زيادة مقدارها 18 بلدًا حققت اهلدف مقارنًة بأوائل عام 2015. 
وال يزال هناك ما جمموعه 18 بلدًا ناميًا و38 بلدًا من أقل البلدان منوًا من البلدان املتاح بشأهنا البيانات يتعني أن 
حتقق املزيد من التخفيضات يف أسعار النطاق العريض لتحقيق اهلدف. وبالنسبة للبلدان األخرى، اليت ال يتوفر 
بشأهنا بيانات، جيب أن تفعل ذلك هي األخرى. وإذا ما ركزنا على البيانات املتاحة بشأن سلة أسعار النطاق 
العريض املتنقلة كنسبة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد (نظام الدفع املسبق، جهاز اليد بسرعة MB 500)، فقد 

اخنفضت من 7,24 يف املائة يف 2014 إىل 4,8 يف 2017.

املقصد 4.2: يف مجيع أحناء العامل، ينبغي أن تغطي خدمات النطاق العريض نسبة 90 يف املائة من سكان 
املناطق الريفية حبلول 2020

يرمي املقصد 4.2 إىل تغطية 90% من سكان املناطق الريفية يف العامل خبدمات النطاق العريض حبلول عام 2020، 
ويتوقف حتقيق هذا املقصد أو عدمه إىل حٍد كبري على سرعة استبدال تغطية تكنولوجيا اجليل الثاين بتغطية تكنولوجيا 
اجليل الثالث. ويف الوقت الراهن، تغطي تكنولوجيا اجليل الثاين أكثر من 90% من سكان املناطق الريفية، ومن مث 

ميكن حتقيق هذا اهلدف بقدر كاف من عمليات التحديث.
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املقصد A.5.2: ينبغي حتقيق املساواة بني اجلنسني ضمن مستعملي اإلنرتنت حبلول 2020

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

تعد املساواة بني اجلنسني من حيث النفاذ إىل اإلنرتنت غاية املقصد A.5.2. ويف السنوات األخرية، اقرتن النمو 
السريع يف البلدان النامية بتزايد عدم املساواة بني اجلنسني. وُتظهر آخر بيانات االحتاد أن الفجوة بني اجلنسني اتسعت 

من 11,0 يف املائة يف 2013 إىل 11,6 يف املائة يف 2017. وبالتايل، فإن هذا اهلدف بعيد عن التحقق.

املقصد B.5.2: ينبغي إرساء بيئة متكينية لضمان نفاذ ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف مجيع البلدان حبلول 2020

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

يركز املقصد B.5.2 على وجود اسرتاتيجية لضمان توفري إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لألشخاص ذوي اإلعاقة. ويف 2016، كان لدى 48 بلدًا من بني 64 بلدًا مشمولة بالتقرير اسرتاتيجية تتناول 
إمكانية النفاذ. ويف 2018، كان لدى 61 بلدًا من بني 129 بلدًا من البلدان املستجيبة سياسة عامة بشأن إمكانية 
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النفاذ، مما جيعل من هذا اهلدف بعيد املنال. ويبني املخطط أدناه املجاالت املختلفة اليت عوجلت باألطر التنظيمية، 
حسب املنطقة.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

الغاية 3: االستدامة  3.2

املقصد 1.3: ينبغي حتسني التأهب يف جمال األمن السيرباين بنسبة 40 يف املائة حبلول 2020

املصدر: الرقم القياسي العاملي لألمن السيرباين لعام 2018.

يف إطار املقصد 1.3، ينبغي حتسني االستعداد لألمن السيرباين حبلول عام 2020. ومنذ عام 2016، يقيس االحتاد 
استجابة  فريق  لديها  اليت  البلدان  السيرباين. وحتسن عدد  لألمن  العاملي  القياسي  الرقم  باستخدام  االستعداد  هذا 
األمنية  للحوادث  استجابة  احلاسوبية (CIRT)�فريق  للحوادث  استجابة  احلاسوبية (CERT)�فريق  للطوارئ 
احلاسوبية (CSIRT) منذ عام 2017 (50 يف املائة)، حيث أصبح 56 يف املائة منها لديها فريق استجابة للطوارئ 
احلاسوبية�فريق استجابة للحوادث احلاسوبية�فريق استجابة للحوادث األمنية احلاسوبية يف 2018. وينبغي ألفرقة 
االستجابة للطوارئ احلاسوبية أن تكون نشطة يف مجيع األوقات للمساعدة على اكتشاف اهلجمات على األنظمة 

احلاسوبية للحكومات وبياناهتا إضافًة إىل البنية التحتية احلرجة.
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ويف 2018، أفادت غالبية البلدان (58 يف املائة) بأن لديها اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين (NCS) وهو ما ميثل 
زيادة عن السنة السابقة (50 يف املائة) وأن لدى 47 يف املائة مقاييس لقياس تطور األمن السيرباين على الصعيد 

الوطين، وهو ما ميثل حتسنًا أيضًا، حيث مل يكن هناك إال 21 يف املائة يف 2017 هي اليت لديها هذه املقاييس.

املقصد 2.3: ينبغي خفض كمية خملفات املعدات اإللكرتونية الزائدة عن احلاجة بنسبة 50 يف املائة 
حبلول 2020

املصدر: املرصد العاملي للمخلفات اإللكرتونية 2017

يقوم االحتاد مع جامعة األمم املتحدة (UNU) وأعضاء االحتاد بوضع سياسة عامة وإطار تنظيمي وتقين لتوجيه 
اإلنتاج والتداول والنمو واالبتكار يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق مزيد من االستدامة. 
ففي عام 2016، مل يوثق إال 8,9 مليون طن من املخلفات اإللكرتونية (20 يف املائة من الكمية اإلمجالية) من حيث 
املائة). ويف 2014، مل يشمل  بينما مل يعاد تدوير 35,8 مليون طن (80 يف  السليم،  النحو  إعادة تدويرها على 
بتشريعات وطنية بشأن املخلفات اإللكرتونية إال 44 يف املائة من سكان العامل. بيد أن هذه النسبة ارتفعت يف 2017 

إىل 66 يف املائة.

وإىل جانب ذلك، وضعت جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت "البيئة وتغري املناخ واقتصاد التدوير" التوصية 
ITU-T L.1031 "مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ هدف احلد من املخلفات اإللكرتونية لربنامج التوصيل يف 2020". 

وتصف هذه التوصية هنجًا من ثالث خطوات لتحقيق هدف برنامج التوصيل يف 2020 اخلاص خبفض املخلفات 
اإللكرتونية. وتتألف هذه اخلطوات من تقدمي التوجيه بشأن إعداد سجل جلرد املخلفات اإللكرتونية والنهج اخلاصة 
بتصميم برامج ملنع توليد املخلفات اإللكرتونية وخفضها والتدابري الداعمة الالزمة للنجاح يف حتقيق هدف برنامج 

التوصيل يف 2020 اخلاص باملخلفات اإللكرتونية.
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املقصد 3.3: ينبغي خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن قطاع االتصاالت�تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بنسبة 30 يف املائة لكل جهاز حبلول 2020

يعكف االحتاد مع أعضاء قطاعاته وروابط الصناعة على وضع خارطة طريق ملواجهة التحديات الناشئة عن زيادة 
استعمال التكنولوجيات وتطوراهتا اجلديدة وانبعاثات غازات االحتباس احلراري (GHG) املرتبطة هبا. وتعكف جلنة 
التوصيتني  وافقت على  االنبعاثات، حيث  االتصاالت على وضع خطة خلفض هذه  تقييس  لقطاع  الدراسات 
ITU-T L.1450 "منهجيات لتقييم األثر البيئي لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" وITU-T L.1460 "انبعاثات 

غازات االحتباس احلراري لربنامج التوصيل يف 2020 - مبادئ توجيهية". وبالرغم من عدم توفر األرقام العاملية، 
فإنه يتوقع إمكانية حتقيق هذا املقصد نتيجًة العتماد األجهزة املتنقلة ذات االنبعاثات األقل كثريًا على نطاق واسع. 
ويتوقع أنه ميكن للتكنولوجيا املمكنة رقميًا أن تساعد حبلول 2030 على منع تولد 12,1 غيغاطن من االنبعاثات 

املكافئة لثاين أكسيد الكربون، وذلك مقارنًة باخلرج احلايل.

الغاية 4: االبتكار والشراكة  4.2

املقصد 1.4: بيئة اتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تساعد على االبتكار
ويرمي املقصد 1.4 إىل توفري بيئة لالتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تشجع على االبتكار، وقد شهدت 

السنوات األخرية زيادة سريعة يف عدد البلدان اليت لديها اسرتاتيجية وطنية لالبتكار.

املقصد 2.4: إقامة شراكات فّعالة بني أصحاب املصلحة يف بيئة االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

يتعلق املقصد 2.4 بالشراكات بني أصحاب املصلحة. وجيري وضع مؤشرات جديدة لالبتكار ميكن تقييمها إىل 
جانب املؤشرات املوضوعة من مصادر أخرى.
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األهداف القطاعية واملشرتكة بني القطاعات يف االحتاد

أهداف قطاع االتصاالت الراديوية والنتائج احملرزة (قطاع االتصاالت الراديوية)  3
أهداف قطاع االتصاالت الراديوية

R.1 االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة 
وفّعالة واقتصادية ويف الوقت املناسب 

ملتطلبات أعضاء االحتاد من موارد طيف 
الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية مع 

تفادي التداخل الضار

R.2 ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل 
البيين يف العامل وحتسني األداء والنوعية 

والقدرة على حتمل تكاليف اخلدمة 
وتقدمي اخلدمة يف الوقت املناسب وحتقيق 

مردودية األنظمة بشكل عام يف جمال 
االتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك من 

خالل وضع املعايري الدولية

R.3 تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف 
والدراية الفنية يف جمال االتصاالت 

الراديوية

اهلدف R.1: االستجابة بطريقة رشيدة وعادلة وفّعالة واقتصادية ويف الوقت املناسب ملتطلبات أعضاء 
االحتاد من موارد طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية مع تفادي التداخل الضار

النتائج
(MIFR) 1-1: زيادة عدد البلدان اليت لديها شبكات ساتلية وحمطات أرضية مسجلة يف السجل األساسي الدويل للرتددات.R

R.1-2: زيادة عدد البلدان اليت لديها ختصيصات تردد خلدمات لألرض مسجلة يف السجل األساسي الدويل للرتددات

R.1-3: زيادة النسبة املئوية للتخصيصات املسّجلة يف السجل األساسي الدويل للرتددات مع نتائج إجيابية

R.1-4: زيادة النسبة املئوية للبلدان اليت استكملت عملية االنتقال إىل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

R.1-5: زيادة النسبة املئوية للطيف املخصص للشبكات الساتلية واخلايل من التداخالت الضارة

R.1-6: زيادة النسبة املئوية من التخصيصات خلدمات األرض املسجلة يف السجل األساسي واخلالية من التداخالت الضارة

التقدم احملرز
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النواتج

R.1-1: الوثائق اخلتامية للمؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية وحتديث لوائح الراديو (استعراض شامل 

لألنشطة اخلاصة بكل ناتج)
اختذ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015 (WRC-15) العديد من القرارات اليت مت إبرازها يف لوائح الراديو 

احملدثة (طبعة 2016) أو مت تسجيلها يف حماضر جلساته العامة.

وقد ُأحرز تقدم كبري بشأن الدراسات التحضريية لقطاع االتصاالت الراديوية من أجل املؤمتر WRC-19 والدراسات 
.WRC-23 التمهيدية من أجل املؤمتر

وأتاحت الدورة الثانية من االجتماع التحضريي للمؤمتر (CPM19-2) اليت ُعقدت يف فرباير 2019 الفرصة الستكمال 
تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر WRC-19 وسيكون هذا التقرير مبثابة األساس التقين والتنظيمي للتحضري للمؤمتر، 

الذي سيتناول عدة أمور من بينها املوضوعات التالية:
2 (IMT) االتصاالت املتنقلة الدولية  •

احملطات األرضية املتحركة3  •
األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة يف اخلدمة الثابتة الساتلية4  •

القرار 238 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015؛ وخطوط العمل جيم2 وجيم3 وجيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد   2

أهداف التنمية املستدامة 4.1 و8.3 و2.4 و3.4 و7.4 و5.ب و1.8 و2.8 و1.9 و3.9 و9.ج و2.10 و2.11 و1.13 و3.13 و7.16 
و10.16

القرار 158 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015؛ وخط العمل جيم2 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 9.ج من أهداف   3

التنمية املستدامة
القرار 159 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015؛ وخط العمل جيم2 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 9.ج من أهداف   4

التنمية املستدامة
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5 (HAPS) حمطات املنصات عالية االرتفاع  •
6 (WAS/R-LAN) أنظمة النفاذ الالسلكي مبا يف ذلك الشبكات احمللية الراديوية  •

7 (ITS) أنظمة النقل الذكية  •
خدمة األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية8  •

الوثائق اخلتامية للمؤمترات اإلقليمية لالتصاالت الراديوية واالتفاقات اإلقليمية  2-1.R

مل تنظم خالل الفرتة املشمولة بالتقرير أي مؤمترات إقليمية لالتصاالت الراديوية.

اعتماد جلنة لوائح الراديو (RRB) لقواعد إجرائية  3-1.R

عقدت جلنة لوائح الراديو ثالثة اجتماعات يف 2018. وقد اعتمدت اللجنة (القواعد اإلجرائية) املتعلقة بالقرارات 
الصادرة عن املؤمتر WRC-15 ومبمارسات املكتب إبان تطبيق لوائح الراديو واالتفاقات اإلقليمية. ومت نشر هذه 

القواعد يف صورة تعديلني لطبعة 2017 من القواعد اإلجرائية.

R.1-4: نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن اخلدمات الفضائية واألنشطة األخرى ذات الصلة9

السنة
طلبات التنسيق والتبليغ�العدد 

املقابل من التخصيصات 
يف النطاقات غري املخطط هلا

طلبات بشأن خطط اإلذاعة 
الساتلية ووصالت التغذية املرتبطة 

بها�العدد التخصيصات املقابلة

طلبات بشأن خطة اخلدمة 
الثابتة الساتلية�عدد 
التخصيصات املقابلة

2016414 865�126725 484�1004 087�84

20171 017 489�118645 522�791 692�55

2018887 216�95769 107�1351 617�89

228�396 3147�113 010140 12�570 319 2جمموع 2018-2016

القرار 160 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015؛ وخط العمل جيم2 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 9.ج من أهداف   5

التنمية املستدامة
القرار 239 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015؛ وخطوط العمل جيم2 وجيم3 وجيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد   6

أهداف التنمية املستدامة 8.3 و2.4 و3.4 و7.4 و5.ب و1.8 و2.8 و9.ج و2.10 و7.16 و10.16
القرار 237 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015؛ وخطوط العمل جيم2 وجيم3 وجيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد   7

أهداف التنمية املستدامة 6.3 و5.9 و9.ج و2.11
القرار 766 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2015؛ وخطوط العمل جيم2 وجيم3 وجيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد   8

أهداف التنمية املستدامة 5.1 و4.2 و9.3 و5.11 و11.ب و1.13 و3.13 و13.ب و1.14 و2.14
املادة 12 من االتفاقية؛ واملقرر 482 للمجلس؛ واملواد 9 و11 و13 و14 و15 و21 و22 والتذييالت 4 و5 و7 و8 و30 و30A و30B للوائح   9

 148 (Rev.WRC-15)و  85 (WRC-03)و  55 (Rev.WRC-15)و  49 (Rev.WRC-15)و  4 (Rev.WRC-03) والقرارات  الراديو؛ 
و(Rev.WRC-15) 539 و(Rev.WRC-15) 552 و(Rev.WRC-15) 553؛ وخط العمل جيم2 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 

9.ج من أهداف التنمية املستدامة

https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RRB/Pages/Approved-New-Rules-of-Procedure-CR-Circular-Letters-.aspx
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R.1-5: نتائج معاجلة بطاقات التبليغ عن خدمات األرض واألنشطة األخرى ذات الصلة يف 201810

�134 79بطاقات التبليغ املسجلة يف السجل األساسي الدويل للرتددات�يف خطط

2 798

210استعراض النتائج بشأن حمطات األرض املسجلة يف السجل األساسي الدويل للرتددات

تبليغات عن حمطات ساحلية وحمطات سفن من أجل التسجيل يف قاعدة بيانات اخلدمات البحرية 
لالحتاد

614 627

215 31متطلبات اإلذاعة على املوجات الديكامرتية 

MHz 406,1-406و kHz 28 000-2 850 130 28مالحظات املراقبة املتعلقة بربنامج املراقبة يف النطاقني

096 1تقارير التداخالت الضارة

R.1-6: قرارات جلنة لوائح الراديو باستثناء اعتماد قواعد إجرائية

يرد يف اجلدول أدناه ملخص للقرارات اليت اختذهتا جلنة لوائح الراديو بشأن حاالت حمددة تتعلق بالشبكات الساتلية.
متديد املواعيد 

النهائية التنظيمية 
لشبكات ساتلية

حاالت أحيلت إىل 
املؤمتر WRC مع 
استمرار أخذ 

الشبكة الساتلية يف 
االعتبار

إبقاء شبكات ساتلية 
يف السجل MIFR أو 

إزالتها منه

معاودة تقدمي 
شبكات ساتلية

معاودة إدراج أو 
فحص شبكات 

ساتلية دون تغيري 
يف تاريخ االستالم

نقل شبكة ساتلية إىل 
إدارة مبلغة أخرى

مت قبول 5 حاالت 
(حالتان لظروف 
قاهرة، وحالتان 

لتأخري بسبب انتظار 
توفر ساتل آخر 

على نفس املركبة، 
وحالة التأخري 

يف تقدمي معلومات 
االحتياط الواجب، 
وقد مت رفض حالة 

للتأخري بسبب 
ساتل آخر على 

نفس املركبة

أحيلت حالتان إىل 
 WRC-19 املؤمتر

(حالة بشأن شبكة 
ساتلية وضعت 

يف اخلدمة ولكنها 
تؤثر على تعيني 

مبوجب املادة 6 من 
 ،30B التذييل

وحالة بشأن إلغاء 
شبكة ساتلية 

مبوجب 
الرقم 6.13)

حالة مت فيها اإلبقاء 
على الشبكة 

وحالتان مت فيهما 
اإلزالة

قبلت حالة واحدة 
وأحيط علمًا 

بأخرى

قبلت حالة واحدة 
(تتعلق 

(30B بالتذييل

-

قامت جلنة لوائح الراديو بشكٍل متكرر باستعراض الوضع طويل األجل حلالة التداخل الضار الذي تسببه اإلذاعة 
التلفزيونية اإليطالية على حمطات اإلذاعة الصوتية العاملة يف النطاقني VHF وUHF يف البلدان املجاورة هلا. وقد حتسن 
وضع اإلذاعة التلفزيونية كثريًا حيث مل تتبق إال حاالت قليلة من التداخل الضار اليت يتعني حلها. وعالوًة على 
ذلك، قدمت اإلدارة اإليطالية خارطة طريق حلل هذه احلاالت مع قائمة مبحطات اإلذاعة الصوتية ذات األولوية.

املادة 12 من االتفاقية؛ املواد 9 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و19 و20 و21 و23 و24 و27 و28 و43 و50 و51 و52 و56 و58،   10

 13 (Rev.WRC-97)12 و (Rev.WRC-15)1 و (Rev.WRC-97) والقرارات  الراديو؛  للوائح  والتذييالت 4 و5 و17 و25 و26 و27 
356 (Rev.339 و (Rev.WRC-07)331 و (Rev.WRC-12)207 و (Rev.WRC-15)205 و (Rev.WRC-15)122 و (Rev.WRC-07)و
 647 (Rev.WRC-15)و  612 (Rev.WRC-12)و  535 (Rev.WRC-15)و  424 (WRC-15)و  417 (Rev.WRC-15)و  WRC-07)
 GE85-Mو GE84و RJ81و GE75و ST61 اإلقليمية  و(Rev.WRC-15) 749 و(WRC-15) 760 و(Rev.WRC-15) 906؛ واالتفاقات 

وGE85-N وGE06؛ وخط العمل جيم2 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 9.ج من أهداف التنمية املستدامة
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 Iridium وقامت اللجنة أيضًا بشكل منتظم باستعراض حالة التداخل الضار الناجم عن الشبكة الساتلية لشركة
(HIBLEO-2) على خدمة الفلك الراديوي (RAS) يف النطاق MHz 1 613,8-1 610,6. ويتوقع صدور قرار يف 

هذا الصدد يف هناية 2018 مبجرد أن تصبح الكوكبة اجلديدة من سواتل شركة Iridium مشغلة بالكامل.

استعرضت جلنة لوائح الراديو إحدى حاالت التداخل الضار املبلغ عنها على إرساالت منسقة من حمطات إذاعة يف 
النطاق HF للمملكة املتحدة. وطلب من اإلدارات املعنية مواصلة اجلهود من أجل التنسيق وإزالة التداخل الضار.

استلمت جلنة لوائح الراديو طلبني الستعراض حاالت بشأن تطبيق املادة 48 من الدستور على تشغيل بعض الشبكات 
الساتلية. وقد أقرت اللجنة أنه ليس من اختصاصها اختاذ قرارات تتعلق باملادة 48 من الدستور. بيد أن اللجنة لفتت 

االنتباه إىل أمهية التزام اإلدارات باحلكم رقم 3 باملادة 48 من الدستور.

حتسني برجميات قطاع االتصاالت الراديوية  7-1.R

واصل املكتب يف 2018 تطوير التطبيقات الربجمية وقواعد البيانات للتمكن من معاجلة بطاقات التبليغ بكفاءة ويف 
الوقت املناسب ولتيسري استعمال أعضاء االحتاد ملخرجات قطاع االتصاالت الراديوية. ومتخضت األنشطة املتعلقة 

بالتطبيقات الفضائية عن اإلجنازات التالية11:

توفري نسخ جديدة وحمدثة من قواعد البيانات املرجعية.  •
.SQL إىل املخدم Ingres انتقال العديد من التطبيقات الربجمية من املنصة  •

تطوير نظام اتصاالت آمن مع اإلدارات وفيما بينها، استجابًة للقرار (Rev.WRC-15) 907، مع موعد متوقع   •
لتوفريه يف 2019.

استجابًة  الساتلية  الشبكات  التبليغ عن  لبطاقات  اإللكرتوين  التقدمي  أجل  اإلنرتنت من  تطبيق على  توفري   •
.908 (Rev.WRC-15) للقرار

توفري نظام لإلبالغ عن حاالت التداخل يف اخلدمات الفضائية وحلها (SIRRS)، استجابًة للقرار 186 (مؤمتر   •
املندوبني املفوضني لعام 2014).

توفري نسخ جديدة وحمدثة من برجميات معاجلة بطاقات التبليغ عن اخلدمات الفضائية من أجل االستعمال   •
.(BR IFIC (Space)) اخلارجي

وبالنسبة خلدمات األرض، متخضت هذه األنشطة عن اإلجنازات التالية: (انظر املالحظة 10)

توفري نسخ جديدة وحمدثة من البيانات املرجعية وبرجميات التحقق املرتبطة هبا من أجل التبليغات عن ترددات   •
خدمات األرض، طبقًا للتذييل 4 من لوائح الراديو.

االنتهاء من دمج الوحدات الربجمية للمعاجلة بالنسبة للمادة 4 واالتفاق GE06 مع مجيع املكونات (اخلدمات   •
التماثلية واخلدمات الرقمية واخلدمات األولية األخرى) يف النظام TerRaSys. ويتوقع حتقيق الدمج التشغيلي 

الكامل يف الربع األول من عام 2019.

 30Aالقرار 186 ملؤمتر املندوبني املفوضني، واملادة 12 من االتفاقية، واملواد 9 و11 و13 و14 و15 و21، والتذييالت 4 و5 و7 و8 و30 و  11

و30B للوائح الراديو، والقراران (Rev. WRC-15) 907 و(Rev. WRC-15) 908؛ والقواعد اإلجرائية للجنة لوائح الراديو؛ ومشورة الفريق 
االستشاري لالتصاالت الراديوية إىل مدير املكتب؛ وخط العمل جيم2 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف التنمية املستدامة 

4.1 و9.ج و7.17 و8.17 و9.17 و16.17
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مواصلة االنتقال من املنصة Ingres إىل املخدم SQL لقواعد البيانات والوحدات الربجمية املختلفة املستعملة   •
يف معاجلة التبليغات عن ترددات خدمات األرض.

خوارزمية منقحة لفحص التبليغات عن ترددات خدمات األرض مبوجب الرقم 19.9 من لوائح الراديو فيما   •
يتعلق بنطاقات الرتدد املتقامسة مع اخلدمة اإلذاعية الساتلية طبقًا للقواعد اإلجرائية ذات الصلة.

استكمال اختبار تنفيذ الربجميات من أجل الفحص التقين الرامي إىل حتديد متطلبات التنسيق للتبليغات عن   •
ترددات خدمات األرض مبوجب الرقم 21.9 من لوائح الراديو.

االستعاضة، اعتبارًا من 1 يناير 2019، عن نشر جداول اإلذاعة على املوجات HF ونتائج التوافق على قرص   •
CD-ROM بالنشر عرب قاعدة بيانات إلكرتونية جمانية.

استكمال الربجمية اخلاصة بتحليل التوافق لإلذاعة التلفزيونية الرقمية ملنطقة أمريكا الوسطى والبحر الكارييب   •
مع دمج الوحدة النمطية اليت تتناول اخلدمتني الثابتة واملتنقلة.

مواصلة حتسني املنصة eBCD2.0 خلدمات اإلذاعة لألرض بتمكني حسابات تغطية شدة املجال طبقًا لطريقة   •
.ITU-R P.1812 التنبؤ باالنتشار اخلاصة بالتوصية

البدء يف مشروع بشأن إنشاء منصة وبيانات مشرتكة ألنظمة املعلومات اجلغرافية ملكتب االتصاالت الراديوية   •
مع الرتكيز على األدوات مفتوحة املصدر.

واستمر املكتب أيضًا يف حتسني جوانب األمن يف قواعد بياناته وتطبيقاته الربجمية، مبا يف ذلك االستعادة بعد وقوع 
الكوارث وإجراءات استمرارية األعمال والعزل واحلماية من التعرض اخلارجي.

وقام املكتب فضًال عن ذلك برعاية أدوات التطبيقات اليت كانت متاحة لألعضاء من قبل:

أداة تصفح لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد، مع بيانات حمدثة إلدراج آخر صيغ من القواعد اإلجرائية   •
وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة.

أداة بشأن جدول توزيع نطاقات الرتدد باملادة 5 من لوائح الراديو كي تستعمل إبان التحضري للمؤمترات   •
العاملية لالتصاالت الراديوية واإلدارة الوطنية للطيف.

اهلدف R.2: ضمان التوصيلية وإمكانية التشغيل البيين يف العامل وحتسني األداء والنوعية والقدرة على 
حتمل تكاليف اخلدمة وتقدمي اخلدمة يف الوقت املناسب وحتقيق مردودية األنظمة بشكل عام يف جمال 

االتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك من خالل وضع املعايري الدولية
النتائج:

(IMT) 2-1: زيادة النفاذ إىل النطاق العريض املتنقل مبا يف ذلك يف نطاقات الرتدد احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية.R

R.2-2: خفض سلة أسعار النطاق العريض املتنقل كنسبة من الدخل القومي اإلمجايل (GNI) للفرد

(Tbit/s) 2-3: زيادة عدد الوصالت الثابتة وزيادة مقدار احلركة املتداولة عرب اخلدمة الثابتة.R

(DTT) 2-4: عدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الرقمي لألرض.R

R.2-5: عدد املرسالت املستجيبات الساتلية (بعرض نطاق مكافئ MHz 36) العاملة والسعة املقابلة (Tbit/s). عدد املطاريف ذات 
الفتحات الصغرية جدًا (VSAT) وعدد األسر اليت لديها استقبال للتلفزيون الساتلي

R.2-6: زيادة عدد األجهزة املزودة بإمكانية استقبال إشارات خدمة املالحة الراديوية الساتلية

R.2-7: عدد سواتل استكشاف األرض العاملة والكمية املقابلة من الصور املرسلة واستبانتها وحجم البيانات اليت يتم تنزيلها 
(Tbytes)



18

 تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وعن أنشطة االحتاد

التقدم احملرز
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النواتج

مقررات مجعية االتصاالت الراديوية، قرارات قطاع االتصاالت الراديوية  1-2.R

ُعقدت مجعية االتصاالت الراديوية األخرية يف 2015 (RA-15) وُرفعت مقرراهتا وقراراهتا ITU-R البارزة إىل املجلس 
يف دورته لعام 2017 (انظر الوثيقة 35 ملجلس 2017).

اليت  العمل  إجراء دراسات طبقًا ألساليب  الراديوية يف  االتصاالت  قطاع  استمرت جلان دراسات   ،2018 ويف 
روجعت يف اجلمعية RA-15 واستجابًة للقرارات ITU-R ومسائل قطاع االتصاالت الراديوية اليت متت املوافقة عليها 

قبل وأثناء مجعية 2015 هذه.

وقد أحرز أيضًا تقدم ملحوظ يف الدراسات التحضريية لقطاع االتصاالت الراديوية من أجل املؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية لعام 2019 (WRC-19)، استجابًة للقرار ITU-R 2-7 والقرارات ذات الصلة للمؤمتر العاملي لالتصاالت 

الراديوية.

ووضعت يف 2018 أيضًا مسائل جديدة لقطاع االتصاالت الراديوية ومتت املوافقة عليها يف وقت مبكر من عام 2019 
بشأن ما يلي:

استعمال الذكاء االصطناعي (AI) ألغراض اإلذاعة؛  •
 GHz 100 حتليل التعايش بني أنظمة الكشف عن حطام األجسام الغريبة العاملة يف مدى الرتدد من 92 إىل  •

وأجهزة االستشعار يف خدمة استكشاف األرض الساتلية يف نفس النطاق ويف نطاقات متجاورة.
ويف 2018، واصلت جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية أيضًا أعماهلا التحضريية جلمعية االتصاالت الراديوية 
 WRC-19 املزمع عقدها يف مدينة شرم الشيخ (مصر) يف الفرتة من 21 إىل 25 أكتوبر قبل املؤمتر (RA-19) املقبلة

مباشرًة. وسُرتفع مقررات اجلمعية RA-19 والقرار ITU-R إىل الدورة املقبلة للمجلس.

https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0035/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0035/en
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توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية (مبا يف ذلك تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر)   2-2.R

والكتيبات
وافق قطاع االتصاالت الراديوية يف 2018 على 41 توصية جديدة أو مراجعة و51 تقريرًا جديدًا أو مراجعًا لقطاع 
االتصاالت الراديوية. كما وضع القطاع 24 توصية جديدة أو مراجعة لقطاع االتصاالت الراديوية متت املوافقة 
عليها يف وقت مبكر من عام 2019. وإضافة إىل ذلك، وضعت نسخة باللغة اإلنكليزية من 780 صفحة ملشروع 
االجتماع التحضريي للمؤمتر WRC-19 لكي ينظر فيها يف الدورة الثانية لالجتماع التحضريي CPM19-2 اليت 

ُعقدت يف فرباير 2019.

ويلخص اجلدول أدناه نواتج جلان الدراسات لقطاع االتصاالت الراديوية من حيث التوصيات والتقارير اليت متت 
املوافقة عليها أثناء أو بعد اجتماعاهتا يف عام 2018.

توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املوضوع
اجلديدة أو املراجعة اليت متت املوافقة 

عليها 

التقارير اجلديدة أو املراجعة اليت متت 
املوافقة عليها

 ،(IMT) رؤية االتصاالت املتنقلة الدولية
وترتيبات الرتددات، والسطح البيين 

الراديوي، وتقاسم الطيف واحلركة العاملية 
للمطاريف، من أجل تطوير النطاق 

العريض املتنقل

M.1457-4M.2441-0و M.2440-0و M.2373-1

اخلصائص التشغيلية واهلويات واحلماية 
لألنظمة البحرية وأنظمة الطريان، 
مبا يف ذلك االتصاالت الالسلكية 

إللكرتونيات الطريان والتتبع العاملي 
للرحالت اجلوية

 M.2121-0و M.2010-1و M.493-15
M.2122-0و

M.2443-0و M.2436-0

االتصاالت املتنقلة الربية، مبا يف ذلك 
األنظمة الراديوية اإلدراكية واالتصاالت 

الالسلكية عريضة النطاق وأنظمة 
اتصاالت السكك احلديدية وأنظمة النقل 

الذكية (ITS) ومعايري السطوح البينية 
الراديوية

M.2120-0و M.1890-1M.2445-0و M.2444-0و M.2442-0

تشفري إشارات التلفزيون والصوت، 
وإنتاج الربامج وتبادها وإذاعتها يف 

التلفزيون عايل الوضوح والتلفزيون فائق 
الوضوح والتلفزيون ثالثي األبعاد، وتبادل 
الربامج اإلذاعية مع اخلدمات األخرى من 

أجل إرساء األسس لتكنولوجيات 
التلفزيون والصوت املتقدمة 

 BS.1284-2و BS.1196-7 :الصوت
 BS.2051-2و BS.1548-6و

BS.2125-0و
 BT.1122-3و BT.814-4 :التلفزيون

 BT.1702-1و BT.1366-3و
 BT.2054-1و BT.1872-2و
 BT.2075-2و BT.2055-1و
 BT.2123-0و BT.2100-2و

BT.2124-0و

 BS.2419-0و BS.2388-3 :الصوت
،BS.2434-0و BS.2433-0و

 BT.2207-4و BT.2140-11 :التلفزيون
 BT.2267-8و BT.2245-4&5و
 BT.2343-3و BT.2342-1&2و

 BT.2380-2و BT.2344-2و
 BT-2390-5و BT.2390-4و
 BT.2400-2و BT.2400-1و
 BT.2420-0و BT.2408-1و

BT.2432-0و

اخلصائص التقنية والتشغيلية لالتصاالت 
الثابتة، وترتيبات توزيع القنوات وتقاسم 

الت الراديوية  الطيف ألغراض املرحِّ
والنفاذ الالسلكي الثابت

F.2119-0و F.1336-5و F.1245-3 F.2438-0و F.2437-0و M.2435-0
F.2439-0و

http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1284/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1196/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.2051/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1548/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1122/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1702/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1366/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2054/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1872/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2075/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2100/en
https://www.itu.int/pub/R-REP-BS.2419
http://www.itu.int/pub/R-REP-BS.2388
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2207
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2140
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2267
http://www.itu.int/publ/R-REP-BT.2245
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2343-2-2016
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2342
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2380
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2344
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2390
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2400
https://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2420
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2408
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توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املوضوع
اجلديدة أو املراجعة اليت متت املوافقة 

عليها 

التقارير اجلديدة أو املراجعة اليت متت 
املوافقة عليها

اخلصائص التقنية والتشغيلية للرادارات، 
مبا يف فيها رادارات الطريان واألرصاد 

اجلوية واملركبات، ومحايتها

M.1462-1

معايري السطوح البينية الراديوية يف عمليات 
البحث واإلنقاذ ومحاية اجلمهور واإلغاثة 
يف حاالت الكوارث (PPDR)، وترتيبات 

الرتددات، وتقدمي اخلدمات من أجل حتقيق 
التنسيق العاملي

M.2009-2و M.1637-1و F.1105-4

قياس االنتشار وحتليل بياناته ومنذجته 
والتنبؤ به يف أجزاء خمتلفة من الطيف تصل 
إىل THz 375، مما يرسي األسس الالزمة 

لتصميم أنظمة االتصاالت الراديوية وتقييم 
التداخل

P.526-14

خصائص خدمات استكشاف األرض 
الساتلية وخدمات األرصاد اجلوية 
الساتلية وخدمة األحباث الفضائية 

وخدمة علم الفلك الراديوي ومحايتها�
تقامسها، مبا يف ذلك سواتل البحث املأهولة 

لة للبيانات والسواتل  والسواتل املرحِّ
الصغرية جدًا، لتمكني التنبؤ بأحوال 

الطقس ورصد موارد األرض وفهم تغري 
املناخ

M.1849-2

(RS.1263-3 (12�2018و RS.1165-3

 RS.2042-1و RS.1883-1و RS.1859-1
SA.364-6و

TF.2118-0و SA.1164-3و SA.1163-3

 RS.2431-0و RA.2428-0و RA.2189-1
SA.2425-0Kو

 SA.2429-0و SA.2427-0و SA.2426-0
SA.2430-0و

إدارة الطيف، مبا يف ذلك أساليب حتديد 
التداخل وإزالته، وقاموس البيانات، وإعادة 

توزيع الطيف، وقياس استعمال الطيف، 
واالستعمال غري املرخص للطيف 

واالستعمال املشرتك للطيف، والنفاذ 
الدينامي إىل الطيف، والشبكات الذكية، 

وإرسال القدرة السلكيًا

 SM.1896-1و SM.1051-4
SM.2117-0و

 SM.2093-3و SM.2012-6
 SM.2356-2و SM.2211-2و
 SM.2422-0و SM.2421-0و
SM.2424-0و SM.2423-0و

مل تتم املوافقة على أي كتيبات جديدة أو مراجعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف 2018.

املشورة من الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية  3-2.R

عقد الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية (RAG) اجتماعه السنوي حيث استعرض األولويات واالسرتاتيجيات 
اليت اعتمدت يف القطاع. وقدم الفريق التوجيهات بشأن عمل جلان الدراسات وأوصى بتدابري من أجل تعزيز التعاون 

والتنسيق مع املنظمات األخرى وقطاعي االحتاد اآلخرين.

وتشمل خمرجات الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية12 تقدمي املشورة إىل مدير مكتب االتصاالت الراديوية 
بشأن املسائل املالية املتعلقة بتمويل أنشطة جلنة لوائح الراديو واملكتب، وتقدمي املشورة بشأن مواصلة تطوير نظام 

املادة 11A من االتفاقية؛ والقرار ITU-R 52؛ وخط العمل جيم2 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 9.ج من أهداف التنمية املستدامة  12

https://www.itu.int/rec/R-REC-M.1466/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1051
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM.2117
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2093
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2012
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2356
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2211
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2422
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2421
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2424
https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2423
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املعلومات اخلاص باملكتب وتقدمي املشورة بشأن حتديد أولوية نشر الوثائق املتعلقة باالجتماع التحضريي للمؤمتر 
وباملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية.

اهلدف R.3: تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يف جمال االتصاالت الراديوية
النتائج:

R.3-1: زيادة املعارف والدراية الفنية بشأن لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية واالتفاقات اإلقليمية والتوصيات وأفضل املمارسات 
املتعلقة باستعمال الطيف

R.3-2: زيادة املشاركة يف أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية (بوسائل منها املشاركة عن ُبعد) وخاصة مشاركة البلدان النامية

التقدم احملرز

النواتج

منشورات قطاع االتصاالت الراديوية  1-3.R

سجلت يف 2018 766 347 1 عملية تنزيل لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية (18 سلسلة)، و306 202 عمليات 
تنزيل لتقارير قطاع االتصاالت الراديوية (13 سلسلة)؛ و019 13 عملية تنزيل لكتيبات قطاع االتصاالت الراديوية، 
وكان الكتيب األكثر جذبًا هو الكتيب بشأن اإلدارة الوطنية للطيف؛ و952 3 عملية تنزيل للوائح الراديو؛ و535 3 

عملية تنزيل للقواعد اإلجرائية. ومت تنزيل هذه الوثائق من 166 بلدًا من مجيع أحناء العامل.
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ويف هذا الوقت، توجد 181 1 توصية ITU-R سارية و557 تقريرًا ITU-R ساريًا و42 كتيبًا ITU-R منشورًا منها 
38 كتيبًا ساريًا ومت دمج كتيب واحد وإلغاء ثالثة كتيبات، غري أهنا ال تزال متاحة على املوقع اإللكرتوين لالحتاد.

تقدمي املساعدة إىل األعضاء، خاصة البلدان النامية وأقل البلدان منوًا13  2-3.R

يواصل مكتب االتصاالت الراديوية السعي إىل حتقيق هدفه يف إعالم ومساعدة أعضاء االحتاد، وال سيما يف البلدان 
النامية، بشأن املسائل املتصلة باالتصاالت الراديوية. وهلذا الغرض ينظم املكتب ويشارك يف العديد من ورش العمل 
واحللقات الدراسية واالجتماعات وأنشطة بناء القدرات ذات الصلة. وجيري تنفيذ هذه اإلجراءات بالتعاون الوثيق 
مع مكتب تنمية االتصاالت واملكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق لدى االحتاد واملنظمات الدولية واهليئات الوطنية 

ذات الصلة.

وأثناء 2018، كانت األنشطة التالية هي األكثر بروزًا:

النطاقات VHF/UHF يف بلدان منطقة  لتنسيق الرتددات بشأن استعمال  سلسلة من االجتماعات اإلقليمية   •
أمريكا الوسطى والبحر الكارييب، وذلك بالتعاون مع جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت (CITEL) واللجنة 
التقنية اإلقليمية لالتصاالت (COMTELCA) واالحتاد الكارييب لالتصاالت (CTU). ودامت العملية بأكملها 
18 شهرًا وانتهت باالجتماع الرابع الذي ُعقد يف بليز من 11 إىل 14 سبتمرب 2018، مع إمكانية ختصيص 

أكثر من 94 يف املائة من القنوات من أجل املتطلبات الرقمية يف نطاق املوجات الديسيمرتية (UHF) و96 يف 
املائة يف نطاق املوجات املرتية (VHF). وتستند النتائج إىل حد أدىن يعادل 4 طبقات وطنية (منصة اإلرسال 
فيما يتعلق   ،VHF النطاق البلد) يف  أو طبقتني (حسب  UHF وطبقة واحدة  النطاق  (MUX)) يف  املتعدد 

باإلدارات املشاركة يف العملية؛
اجتماع تنسيق متعدد األطراف بني إيطاليا والبلدان املجاورة هلا لتسوية حاالت التداخل الضار بني حمطات   •

اإلذاعة الصوتية FM، يوم 20 يونيو 2018 مبساعدة املكتب؛
تنظيم أربع ورش عمل مشرتكة بني االحتاد واملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية (ITSO) بشأن بناء القدرات   •
الناطقة  يف جمال االتصاالت الساتلية، يف داكار (السنغال) من 23 إىل 27 يوليو 2018 (للبلدان اإلفريقية 
بالفرنسية)، ويف كيتو (إكوادور) من 10 إىل 14 سبتمرب 2018، ويف أبوجا (نيجرييا) من 22 إىل 27 أكتوبر 
2018 (للبلدان اإلفريقية الناطقة باإلنكليزية)، ويف الرباط (املغرب) من 26 إىل 30 نوفمرب 2018. وكانت 

ورش العمل هذه جزءًا من شراكة لبناء القدرات بني االحتاد واملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية من أجل 
تقدمي التدريب فيما يتعلق باالتصاالت الساتلية. وإضافًة إىل ذلك، استضاف املكتب، بطلب من اإلدارات 

املبلغة، اجتماعات لتنسيق الشبكات الساتلية مبقر االحتاد يف جنيف.
ُعقدت يف الرياض، اململكة العربية السعودية، من أجل املنطقة العربية يف الفرتة من 18 إىل 19 ديسمرب 2018   •
ورشة عمل إقليمية لالحتاد بشأن "زيادة تنظيم االتصاالت املتنقلة الدولية: السياسات العامة وحتديد قيمة 

الطيف واملزادات اخلاصة به". وحضر ورشة العمل أكثر من 100 مشارك من 12 بلدًا عربيًا.
وبناًء على طلب اإلدارات، مت تقدمي مساعدة مباشرة إىل العديد من البلدان، منها بوتان واجلمهورية الدومينيكية   •
والسلفادور، دعمًا ألنشطتها الوطنية إلدارة الطيف، وآلية إدارة ترددات النطاق العريض املتنقل على املدى 

الطويل، فضًال عن االنتقال إىل اإلذاعة الرقمية وتوزيع املكاسب الرقمية.

القراران 9 و71؛ وخط العمل جيم2 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف التنمية املستدامة 4.1 و9.ج و7.17 و8.17 و9.17   13

و16.17
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وشارك املكتب أيضًا يف برنامج املساعدة التابع ملكتب تنمية االتصاالت الذي يعمل على وضع قواعد تنظيمية   •
لالتصاالت البحرية الالسلكية لوزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (MCIT) يف إندونيسيا.

االتصال�الدعم يف جمال أنشطة التنمية14  3-3.R

الطريان املدين  الدولية (IMO)، ومنظمة  البحرية  املنظمة  الدولية مثل  املنظمات  القوي مع  واصل املكتب تعاونه 
UN-) ومكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي ،(WMO) واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،(ICAO) الدويل

COPUOS)، ومع منظمات إقليمية ودون إقليمية (مثل مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت (APT) والفريق العريب 

 (CEPT) واملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت (ATU) واالحتاد اإلفريقي لالتصاالت (ASMG) إلدارة الطيف
وجلنة البلدان األمريكية لالتصاالت (CITEL) والكومنولث اإلقليمي يف جمال االتصاالت (RCC) واحتاد اإلذاعات 
األوروبية (EBU) واحتاد إذاعات آسيا واحمليط اهلادئ (ABU) ورابطة مشغلة السواتل يف أوروبا والشرق األوسط 
وإفريقيا (ESOA) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) ورابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة (GSMA) والرابطة 
العاملية ملوردي االتصاالت املتنقلة (GSA) واملنتدى العاملي للمطاريف ذات الفتحات الصغرية جدًا (GVF) ومكتب 
واألونكتاد واالحتاد   (ITSO) الساتلية لالتصاالت  الدولية  واملنظمة   (ICTO) واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
.((CTO) ومنظمة الكومنولث لالتصاالت (PITA) ورابطة االتصاالت جلزر احمليط اهلادئ (CTU) الكارييب لالتصاالت

وحافظ القطاع على التواصل الوثيق مع اهليئات املعنية بوضع املعايري من خالل املشاركة يف منتديات خمتلفة مثل 
التعاون العاملي بشأن املعايري (GSC)، والتعاونية العاملية للمعايري (WSC)، ومشروعات الشراكة لتكنولوجيات اجليل 

.(3GPP) الثالث

وتضمنت األنشطة احملددة ما يلي:

مسامهات يف الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت (GSR) اليت ينظمها االحتاد؛  •
دعم مكتب تنمية االتصاالت يف مجع بيانات القياس يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ والتوسع   •
يف اجلوانب التنظيمية للطيف من خالل بوابة نافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT-Eye) لالحتاد 
بشأن البيانات واإلحصاءات، ووضع التعاريف ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لقياس جمتمع 

املعلومات يف املجاالت اخلاصة باالتصاالت الراديوية؛
 (EGTI) املشاركة يف اجتماعات فريق اخلرباء املعين مبؤشرات االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  •
والفريق املخصص ووضع جمموعة جديدة من املؤشرات بشأن التوزيعات والتخصيصات الوطنية للطيف من 

أجل االتصاالت املتنقلة الدولية؛
تنفيذ املشروع املشرتك ملكتب االتصاالت الراديوية�مكتب تنمية االتصاالت فيما يتعلق بربنامج التدريب على   •

إدارة الطيف (SMTP)؛

احللقات الدراسية وورش العمل والفعاليات األخرى  4-3.R

ُعقدت خالل 2018 احللقات الدراسية العاملية�اإلقليمية التالية لالتصاالت الراديوية:

اهلادئ  واحمليط  آسيا  ملنطقة  لالحتاد  لعام 2018  الراديوية  لالتصاالت  اإلقليمية  الدراسية  احللقة  ُعقدت   •
(RRS-18-Asia&Pacific) يف تيمبو، بوتان يف الفرتة من 23 إىل 28 يوليو 2018 وتضمنت حمفًال عن "تطور 

التنمية املستدامة 7.17 و8.17 و9.17  العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف  العمل جيم11 للقمة  القرارات 9 و71 و72؛ وخط   14

و16.17 و19.17
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أنظمة االتصاالت الراديوية: الفرص والتحديات بالنسبة للمنطقة". ومجعت احللقة أكثر من 70 خبريًا وصاحب 
مصلحة يف جمال صناعة االتصاالت من 15 بلدًا يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.

ُعقدت احللقة الدراسية اإلقليمية لالحتاد لعام 2018 ملنطقة األمريكتني (RRS-18-Americas) يف سان خوسيه،   •
كوستاريكا يف الفرتة من 24 إىل 28 سبتمرب وتضمنت منتدى عن "إدارة الطيف: التحديات املتوقعة". ومجعت 
احللقة أكثر من 60 خبريًا وصاحب مصلحة يف جمال صناعة االتصاالت من 13 بلدًا وثالث منظمات دولية 

من منطقة األمريكتني.
ُعقدت احللقة الدراسية العاملية لالتصاالت الراديوية لعام 2018 (WRS-18) يف جنيف من 3 إىل 7 ديسمرب.   •
وحضر احللقة 485 مشاركًا من 98 دولة من الدول األعضاء و40 كيانًا. وركزت احللقة الدراسية على 
اجلوانب التنظيمية الستخدام طيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية، وتطبيق أحكام لوائح الراديو لالحتاد.

ُقِدم دعم أيضًا إىل حلقات دراسية أخرى لالحتاد تتعلق مبواضيع مثل إدارة الطيف وتطبيقات االتصاالت الراديوية 
الفضائية واألعمال التحضريية للمؤمتر WRC-19، وما إىل ذلك. وفيما يلي بعض األحداث اليت جرت خالل 2018:

ورشة العمل اإلقليمية اليت نظمها االحتاد لإلقليم 2 بشأن التحضري للمؤمتر WRC-19 يف الفرتة 21-23 مارس،   •
هبافانا، كوبا؛

احللقة الدراسية اإلقليمية اليت نظمها االحتاد ملنطقيت كومنولث الدول املستقلة وأوروبا بشأن "تطوير أنظمة   •
إيكولوجية عصرية لالتصاالت الراديوية"، يف الفرتة 6-8 يونيو 2018، بسان بطرسربغ، االحتاد الروسي؛

ندوة االتصاالت الراديوية اليت نظمها االحتاد يف الفرتة 28-30 نوفمرب، جبنيف، سويسرا؛  •
ورشة العمل اإلقليمية اليت نظمها االحتاد بشأن "تعزيز تطوير االتصاالت املتنقلة الدولية: السياسات وتقييم   •

الطيف واملزادات يف املنطقة العربية"، يف الفرتة 18-19 ديسمرب، بالرياض، اململكة العربية السعودية.
h�p:�� www .itu .int� ITU -R� go�  :ميكن االطالع على األحداث اليت نظمت يف قطاع االتصاالت الراديوية على

seminars

أهداف قطاع تقييس االتصاالت والنتائج احملققة (قطاع تقييس االتصاالت)  4
أهداف قطاع تقييس االتصاالت

T.1 وضع معايري دولية 
غري متييزية (توصيات 

قطاع تقييس االتصاالت) 
يف الوقت املناسب وتعزيز 

قابلية التشغيل البيين 
وحتسني أداء املعدات 

والشبكات واخلدمات 
والتطبيقات

T.2 تشجيع املشاركة 
الفّعالة لألعضاء وخاصة 
البلدان النامية يف حتديد 
معايري دولية غري متييزية 

واعتمادها (توصيات قطاع 
تقييس االتصاالت) بغية سد 

الفجوة التقييسية

T.3 ضمان كفاءة توزيع 
وإدارة موارد الرتقيم 

والتسمية والعنونة 
وتعرف اهلوية 

لالتصاالت الدولية وفقًا 
لتوصيات قطاع تقييس 

االتصاالت وإجراءاته

T.4 تشجيع 
اكتساب وتقاسم 
املعارف والدراية 

الفنية يف جمال أنشطة 
التقييس اجلارية يف 

قطاع تقييس 
االتصاالت

T.5 توسيع التعاون 
وتيسريه مع هيئات 

التقييس الدولية 
واإلقليمية والوطنية

http://www.itu.int/ITU-R/go/seminars
http://www.itu.int/ITU-R/go/seminars
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اهلدف T.1: وضع معايري دولية غري متييزية (توصيات قطاع تقييس االتصاالت) يف الوقت املناسب، 
وتعزيز قابلية التشغيل البيين وحتسني أداء املعدات والشبكات واخلدمات والتطبيقات

النتائج:
T.1-1: زيادة استعمال توصيات قطاع تقييس االتصاالت

T.1-2: حتسني االمتثال لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت

T.1-3: حتسني املعايري يف جمال التكنولوجيات واخلدمات اجلديدة

التقدم احملرز
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النواتج

(WTSA) 1-1: قرارات وتوصيات وآراء اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت.T

يتفق التقدم احملرز مع التوجيهات الصادرة عن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت املوثقة يف خطة عمل اجلمعية 
العاملية لتقييس االتصاالت لعام 2016.

T.1-2: االجتماعات التشاورية اإلقليمية للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت15

 (ATU) ُعقدت يف الرباط، اململكة املغربية يف الفرتة من 4 إىل 7 مارس 2019 ورشة عمل لالحتاد اإلفريقي لالتصاالت
أجل  من  إلفريقيا  األول  التحضريي  االجتماع  إىل  إضافًة   PP-18و  WTDC-17 املؤمترين  نتائج  تنفيذ  بشأن 

.WTSA-20 اجلمعية

T.1-3: املشورة والقرارات الصادرة عن الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

باألفرقة  معنيًا  جديدًا  مقرِّر  فريق   201816 ديسمرب  يف  االتصاالت  لتقييس  االستشاري  الفريق  اجتماع  أنشأ 
اإلقليمية (TSAG RG-CPTRG). وأصبح العدد اإلمجايل احلايل ألفرقة املقرِّرين التابعة للفريق االستشاري لتقييس 

االتصاالت سبعة.

وافق الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت على إنشاء فريق تنسيق لربنامج التقييس (SPCG)17 يضم جملس إدارة 
القياسي والفريق االستشاري  للتوحيد  العاملية  باملنظمة  التقنية  الدولية وجملس اإلدارة  الكهرتقنية  باللجنة  التقييس 
لتقييس االتصاالت لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد من أجل التنسيق االسرتاتيجي للعمل اجلاري واملستقبلي يف 
جمال التقييس إضافًة إىل املهام قصرية األجل ذات الصلة اليت حيددها الفريق SPCG وتوافق عليها جمالس إدارات كل 

من اللجنة IEC واملنظمة ISO وقطاع تقييس االتصاالت.

ويف ديسمرب 2018، حدد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت يف إطار عملية املوافقة التقليدية (TAP) 18 التوصيات 
املراجعة ITU-T A.1 وITU-T A.5 وITU-T A.13 وITU-T A.25 للتشاور بشأهنا مع الدول األعضاء.

.TSAG R3 وميكن االطالع على تقرير اجتماع الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت يف ديسمرب 2018 يف الوثيقة

T.1-4: توصيات قطاع تقييس االتصاالت والنتائج ذات الصلة من جلان الدراسات يف القطاع

وافق قطاع تقييس االتصاالت على أكثر من 150 معيارًا جديدًا ومراجعًا لالحتاد (التوصيات ITU-T)19 خالل 
فرتة التقرير. وفيما يلي عينة ملشاريع التقييس ذات األولوية العالية باالحتاد والتوصيات ITU-T اليت متت املوافقة عليها 

مؤخرًا.

أنظمة  الراديوية من  العناصر غري  القطاع بشأن  ينفذها  اليت  التقييس  أولوية عليا ألعمال  إيالء  وواصل األعضاء 
االتصاالت املتنقلة الدولية–2020 (تكنولوجيا اجليل اخلامس). ويواصل هنج إدارة وتنسيق الشبكات القائمني على 

القرار 43 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخطا العمل جيم3 وجيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 6.10 و6.17 من   15

أهداف التنمية املستدامة
القرار 22 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  16

التنمية  العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 6.17 من أهداف  للقمة  العمل جيم11  لتقييس االتصاالت؛ وخط  العاملية  القرار 7 للجمعية   17

املستدامة
القرار 1 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  18

خطوط العمل جيم 2 وجيم5 وجيم 6 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات  19

https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T17-TSAG-R-0003
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/search.aspx?type=30&status=F&from=2018-09-01&to=2019-03-31&pg_size=100
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الربجميات حتويل وجه عمليات االتصاالت. وتدعم أعمال القطاع املتعلقة باجليل اخلامس هذا التحول من خالل 
وضع معايري جديدة يف جماالت االبتكار يف التوصيل الشبكي وتطوير شبكات النقل واالستدامة البيئية.

الفريق املشرتك خلرباء الفيديو - وهو فريق تعاوين تشكل من فريق خرباء تشفري الفيديو التابع للجنة الدراسات 16 
لقطاع تقييس االتصاالت وفريق العمل 11 التابع للجنة التقنية ISO/IEC JTC1 SC29 (فريق خرباء معين بالصور 
املتحركة، MPEG) - يفيد بتقدم كبري يف وضع معيار جديد لتشفري الفيديو يعرف باسم "التشفري الفيديوي متعدد 
االستخدامات" (VVC). واهلدف األساسي للتشفري VVC هو حتقيق حتسن ملحوظ يف أداء االنضغاط فوق املعيار 
 .(ISO/IEC 23008-2 املعيار | ITU-T H.265 نشر برسم التوصية ،HEVC) "احلايل" التشفري الفيديوي عايل الكفاءة

وتعد تكنولوجيا املعلومات الكمومية، مبا يف ذلك توزيع املفاتيح الكمومية واالتصاالت املأمونة الكمومية جماالت 
دراسة جديدة يقوم قطاع تقييس االتصاالت حاليًا باخلوض فيها، مما أدى إىل حتفيز سبع شركات وجامعتني ممن 

هلم خربات يف هذا املجال إىل االنضمام إىل قطاع تقييس االتصاالت كأعضاء.

وتتناول التوصيات ITU-T اجلديدة الراديو عرب األلياف؛ والسطوح البينية اخلطية املتماسكة لتعدد اإلرسال بالتقسيم 
املكثف ألطوال املوجات (DWDM) بسرعة G 100 والقابلة للتشغيل البيين جلهات تصنيع متعددة؛ وتركيب كبالت 
األلياف البصرية منخفضة التكلفة يف املناطق النائية خاصًة يف البلدان النامية؛ والتوصيل الشبكي املعرَّف بالربجميات 
يف شبكات النقل؛ واالتصاالت بالضوء املرئي، ومزامنة االتصاالت املتنقلة الدولية–2020�اجليل اخلامس. وتتناول 
البينية  النطاق والسطوح  النطاق عرب املوصالت املعدنية والنفاذ البصري عريض  النفاذ عريض   ITU-T التوصيات

.Gbit/s 100 لشبكات النقل البصرية بسرعات تتجاوز

وقد نتج عن تعاون االحتاد مع منظمة الصحة العاملية وضع توصية ITU-T جديدة تقدم "مبادئ توجيهية من أجل 
أدوات  املعيار "جمموعة  أيضًا. ويصحب  العاملية  الصحة  منظمة  اعتمدهتا  واليت  اآلمن"،  االستماع  أجهزة�أنظمة 
لالستماع اآلمن" مشرتكة بني كل من االحتاد ومنظمة الصحة العاملية قام بوضعها كل من منظمة الصحة العاملية 
ومكتب تنمية االتصاالت ومكتب تقييس االتصاالت. ووضع املعيار جمموعة األدوات بدعم من مبادرة "فلنجعل 

االستماع آمنًا" ملنظمة الصحة العاملية.

وهناك توصية ITU-T جديدة تورد تفاصيل متطلبات هذه األنظمة ووظائفها تتناول "نظام تصفح شبكي داخل 
وخارج املباين قائم على الصوت لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية". ويستكمل املعيار مبواصفة الختبار املطابقة 
ودورة تدريبية على اإلنرتنت قامت بوضعها منظمة Wayfindr إىل جانب مكتيب تنمية وتقييس االتصاالت وميكن 

النفاذ إليها حاليًا من أكادميية االحتاد.

كما وضع االحتاد معيارًا جديدًا يقدم إطارًا حلل يستهدف مكافحة أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
املزيفة. ويستمر تسارع اجلهود املبذولة يف جمال العمل هذا وقد اتسع نطاقه ليشمل مكافحة تزييف األجهزة املتنقلة 
ومكافحة سرقتها كذلك. وقد ُأكدت من جديد ضرورة معاجلة الشواغل املتعلقة بالتالعب مبعّرفات اهلوية املستخدمة 

يف أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو استنساخها.

االستيقان  املرور ومعاجلة  لكلمات  األمنية  القيود  التغلب على  منهما  الغرض  ITU-T جديدتان  توصيتان  وهناك 
البيومرتي على األجهزة املتنقلة واستعمال جهات االستيقان اخلارجية، مثل األجهزة املتنقلة الستيقان مستعملي 
الويب. وقدم املواصفات إىل االحتاد حتالف اهلوية السريعة على اإلنرتنت" (FIDO)، وهو احتاد صناعي يركز على 

وضع مواصفات مفتوحة من أجل استيقان قوي للمستعمل قابل للتشغيل البيين يستغل جتفري املفاتيح العمومية.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280085/9789241515276-eng.pdf?ua=1
https://itu.int/go/academy/t/f921
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وانتهى الفريق املتخصص لقطاع تقييس االتصاالت املعين "بالتعلم اآليل املتصل بشبكات املستقبل مبا يف ذلك شبكات 
اجليل اخلامس" من وضع اللمسات النهائية لوثيقته األوىل اليت تقدم إطارًا معماريًا للتعلم اآليل يف شبكات املستقبل 

مبا يف ذلك االتصاالت IMT-2020. والوثيقة حاليًا قيد املوافقة عليها كتوصية ITU-T جديدة.

هناك توصية ITU-T جديدة يف جمال البيئة واقتصاد التدوير تتضمن منهجيات لتقييم األثر البيئي لقطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت؛ ومبادئ توجيهية حلماية معدات االتصاالت من اإلشعاعات الكهرمغنطيسية وإشعاعات 
املخلفات  احلد من  توجيهية بشأن  الذكية واملستدامة؛ ومبادئ  املباين  اجلسيمات؛ ومتطلبات من أجل خدمات 

اإللكرتونية.

وهناك توصية ITU-T جديدة يف جمال إنرتنت األشياء (IoT) واملدن واملجتمعات الذكية تتضمن إطارًا لتقييم آثار 
االبتكار الرقمي على التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت تواجهها املدن؛ واملتطلبات والنموذج املرجعي 
لألنظمة املستقطبة املتعلقة بإنرتنت األشياء؛ ومتطلبات إمكانية النفاذ اخلاصة بتطبيقات إنرتنت األشياء وخدماهتا 
حتديدًا؛ وأوصاف إنرتنت األشياء الالزمة الكتشاف موارد إنرتنت األشياء وتفسريها واستعماهلا؛ وإطارًا لإلرسال 

الالسلكي للطاقة.

وهناك توصية ITU-T جديدة يف جمال األداء وجودة اخلدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) تتضمن اعتبارات تنفيذ 
أنظمة القياس االفرتاضية؛ ومبادئ توجيهية خبصوص العوامل اليت تؤثر على جودة اخلدمة من طرف إىل طرف 
بالنسبة للمهاتفة الفيديوية عرب الشبكات املتنقلة من اجليل الرابع؛ ومنهجيات االختبار الشخصي لتقييم أثر تأخري 
التحميل األويل على جتربة املستعمل وتقييم أنظمة االتصاالت املجسمة املتمحورة حول الكالم على مساعات الرأس.

T.1-5: املساعدة والتعاون من جانب قطاع تقييس االتصاالت بوجٍه عام

يواصل االحتاد تويل زمام القيادة يف بناء التعاون بني العدد الكبري من املصاحل اليت ختدمها عملية تقييس تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

وهيئة التعاون العاملي بشأن املعايري (WSC) هي عبارة عن شراكة بني االحتاد واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
(ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) من أجل النهوض باملعايري الدولية.20  وتولت اهليئة WSC قيادة االحتفال 

باليوم العاملي للمعايري لعام 2018 (14 أكتوبر 2018) حتت موضوع "املعايري الدولية والثورة الصناعية الرابعة".

واالحتاد نصري قوي "للتصميم الشامل"، وقد وضع مبادئ توجيهية يف جمال التقييس للتوصل إىل حلول تنطوي 
على إمكانية النفاذ من جانب املعاقني أو غري املعاقني.21

ويعمل برنامج سد الفجوة التقييسية (BSG) يف االحتاد على حتسني قدرة البلدان النامية على املشاركة يف وضع 
وتنفيذ املعايري الدولية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.22

القرار 7 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم3 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف التنمية املستدامة 1.9   20

و4.9 و8.9
القرار 2 و70 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم3 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 2.10 من أهداف التنمية   21

املستدامة
القرار 44 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم4 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف التنمية املستدامة 5.9   22

و6.10 و6.17 و9.17
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ويتسم برنامج املطابقة وقابلية التشغيل البيين (C&I) يف االحتاد بأمهية خاصة بالنسبة للبلدان النامية يف جهودها 
الرامية إىل زيادة املطابقة مع معايري االحتاد.23

اجتماع كبار موظفي التكنولوجيا: جتمع اجتماعات كبار موظفي التكنولوجيا والرؤساء التنفيذيني يف الصناعة 
معًا لتسليط الضوء على أولويات أعماهلم ودعم اسرتاتيجيات التقييس.24 وعقد االجتماع السنوي لكبار موظفي 

التكنولوجيا25 يف ديربان، جنوب إفريقيا يوم 9 سبتمرب 2018 باالقرتان مع تليكوم العاملي لالحتاد 2018.

الصحة اإللكرتونية: يواصل االحتاد تعاونه املمتد منذ أمد بعيد مع اهليئات النشطة يف جمال الرعاية الصحية من 
خالل دعم تطوير أجهزة للصحة اإللكرتونية ذات مستوى طيب رفيع. ومن بني املنظمات املشاركة هيئات تابعة 
لألمم املتحدة وهيئات معنية بوضع املعايري ومؤسسات أكادميية وحبثية ورابطات صناعة. ويعمل الفريق املتخصص 
التابع لقطاع تقييس االتصاالت واملعين "بالذكاء االصطناعي ألغراض الصحة" بالشراكة مع منظمة الصحة العاملية 

من أجل وضع منهجية مشرتكة لتقييم حلول الذكاء االصطناعي ألغراض الصحة.

االستماع اآلمن ألجهزة تشغيل املوسيقى: أفضى تعاون قطاع تقييس االتصاالت مع منظمة الصحة العاملية إىل 
أدوات  اآلمن" و"جمموعة  االستماع  أجهزة�أنظمة  توجيهية من أجل  "مبادئ  تقدم  توصية ITU-T جديدة  وضع 
االستماع اآلمن" املشرتكة بني االحتاد ومنظمة الصحة العاملية املصاحبة هلا بدعم من مبادرة "فلنجعل االستماع 

آمنًا" ملنظمة الصحة العاملية.26

أنظمة النقل الذكية (ITS): هيئة التعاون بشأن معايري اتصاالت أنظمة النقل الذكية هي هيئة مسؤولة عن تنسيق 
أعمال التقييس التقين لتشجيع توفري منتجات قابلة للتشغيل البيين ألنظمة النقل الذكية.27 ويقوم الفريق املتخصص 
التابع لقطاع تقييس االتصاالت واملعين "بالوسائط املتعددة يف املركبات" بتحليل وحتديد الثغرات يف عامل تقييس 
الوسائط املتعددة يف املركبات وذلك بغية صياغة تقارير ومواصفات تقنية تغطي جماالت تشمل حاالت االستعمال 
املركبات.  املتعددة يف  للوسائط  واألمن  واملعماريات  والربوتوكوالت  البينية  والسطوح  والتطبيقات  واملتطلبات 
ووافقت جلنة الدراسات 6 لقطاع تقييس االتصاالت يف مارس 2019 على إنشاء فريق مشروع مشرتك مع فريق 
العمل ISO/IEC ISO/TC22�SC31�WG8 للعمل من أجل مواصفة بشأن "خدمة ميدان املركبات" لالستفادة من 

خربات الفريقني عالوًة على الفريق املتخصص.

املبادرة العاملية للشمول الرقمي (FIGI) - هذه املبادرة اليت يتوىل االحتاد زمام القيادة فيها مع جمموعة البنك الدويل 
واللجنة املعنية باملدفوعات والبنية التحتية للسوق بدعم من مؤسسة Bill & Melinda Gates - هي برنامج مدته 
ثالث سنوات لدفع األحباث يف جمال املعامالت املالية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول املايل يف البلدان النامية. وعقدت 

الندوة الثانية للمبادرة FIGI يف القاهرة، مصر، يف الفرتة من 22 إىل 24 يناير 2019.

القرار 76 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم2 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 9.ج و6.17 من أهداف   23

التنمية املستدامة
القرار 68 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخطوط العمل جيم1 وجيم2 وجيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 9.ج   24

و6.17 من أهداف التنمية املستدامة
القرار 68 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخطوط العمل جيم1 وجيم2 وجيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 9.ج   25

و6.17 من أهداف التنمية املستدامة
القرار 78 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل 7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 6.3 و8.3 من أهداف التنمية   26

املستدامة
خط العمل جيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 6.17 من أهداف التنمية املستدامة  27

http://www.itu.int/en/ITU-T/tsbdir/cto/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/cits/Pages/default.aspx
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ويتوىل فريق املهام املشرتك بني االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة األوقيانوغرافية 
الدولية التابعة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (ITU/WMO/UNESCO-IOC) املعين بأنظمة الكبالت 

الذكية زمام القيادة يف مشروع لتزويد كبالت االتصاالت البحرية بأجهزة استشعار ملراقبة املناخ واملخاطر.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة واقتصاد التدوير: واصل قطاع تقييس االتصاالت التعاون مع اهليئات 
النشطة يف جمال االستدامة البيئية. ومن بني املنظمات املشاركة هيئات تابعة لألمم املتحدة وهيئات معنية بوضع 

املعايري ومؤسسات أكادميية وحبثية ورابطات صناعة ومنظمات إقليمية.28

إدارة اهلوية: شارك مكتب تقييس االتصاالت يف قمة الشراكة ID2020 لعام 2018 يف نيويورك بالواليات املتحدة 
.ID2020 يوم 14 سبتمرب 2018 بغية استكشاف إمكانية تعاون االحتاد يف املستقبل29 مع التحالف

شبكات 2030: يقوم الفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس االتصاالت واملعين "بتكنولوجيات شبكات 2030" 
بدراسة سيناريوهات استشرافية جديدة مثل االتصاالت التجسيمية واالستجابة بالغة السرعة يف املواقف احلرجة 
والطلبات على االتصاالت عالية الدقة للقطاعات الرأسية لألسواق الناشئة بغية اقرتاح أنواع معماريات الشبكات 

واآلليات التمكينية الالزمة هلذه السيناريوهات.

املدن الذكية املستدامة: مبادرة متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة (U4SSC) اليت يتوىل تنسيقها االحتاد وجلنة 
األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وتدعمها 13 هيئة أخرى تابعة لألمم 
املتحدة، تدعو إىل أن يكون لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - ومعايري هذه التكنولوجيا بوجه خاص - دور 
حاسم يف االنتقال إىل املدن الذكية املستدامة. وأدى التعاون الذي أطلقته املبادرة إىل أن تقوم أكثر من 50 مدينة 
بتقييم ما أحرزته من تقدم إزاء الوفاء بأهداف اسرتاتيجياهتا للمدن الذكية باستعمال "مؤشرات األداء الرئيسية 
للمدن الذكية املستدامة" استنادًا إىل توصيات قطاع تقييس االتصاالت. وتطرح دراسات احلالة اخلاصة باالحتاد 

رؤية بشأن عمليات التقييم اليت قامت هبا ديب وسنغافورة وموسكو.30

T.1-6: قاعدة بيانات املطابقة

إعالن مطابقة  الصناعة من  دوائر  املعلومات واالتصاالت"  تكنولوجيا  منتجات  بيانات مطابقة  "قاعدة  ن  متكِّ
منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوصيات القطاع، لتساعد بذلك املستعملني يف جهودهم 

الختيار منتجات متتثل للمعايري. وقدمت إىل قاعدة البيانات مخس فئات من املنتجات واخلدمات:

حلول الصحة اإللكرتونية املطابقة للمواصفات الواردة يف التوصية ITU-T H.810 "مبادئ توجيهية لتصميم   •
 Con�nua للتحالف التوجيهية  للمبادئ  نقًال  اليت متثل  الشخصية"،  الصحية  البيين لألنظمة  التشغيل  قابلية 
اخلاصة بالتصميم. ويرد توصيف إلجراءات االختبار يف السلسلة الفرعية H.850-H.820 من توصيات قطاع 

تقييس االتصاالت.31

العاملية ملجتمع  للقمة  اإللكرتونية وجيم11  البيئة  بشأن  العمل جيم7  االتصاالت؛ وخطا  لتقييس  العاملية  للجمعية  القرارات 2 و73 و79   28

املعلومات؛ ومقاصد أهداف التنمية املستدامة 5.1 و4.2 و4.6 و3.7 و7.أ و7.ب و4.9 و9.أ و9.ج و11ب و1.13 و2.13 و3.13 و13.ب 
و7.17 و14.17

خط العمل جيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 9.16 و6.17 من أهداف التنمية املستدامة  29

القرار 98 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم7 (البيئة اإللكرتونية) للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف   30

التنمية املستدامة 3.11 و6.11 و11.أ و11.ب
العاملية ملجتمع  للقمة  العمل جيم7 بشأن الصحة اإللكرتونية وجيم11  لتقييس االتصاالت؛ خطا  العاملية  القرارات 2 و76 و78 للجمعية   31

املعلومات؛ واملقصد 8.3 من أهداف التنمية املستدامة

http://www.itu.int/net/itu-t/cdb/ConformityDB.aspx
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اهلواتف املتنقلة املتوافقة مع املطاريف اليت ال تستعمل فيها اليدان يف السيارات على نظام بلوتوث، ويتم   •
حتديد هذا التوافق طبقًا "الختبارات الفصل 12" ("التحقق من أداء إرسال اهلواتف القادرة على اإلرسال 

32.ITU-T P.1110و ITU-T P.1100 من التوصيتني ("(SRW) الالسلكي قصري املدى
منتجات اإلثرنت املطابقة للتوصية ITU-T G.8011/Y.1307 "خصائص خدمات اإلثرنت". ويستند هذا   •

33.(MEF) املعيار وما يقابله من اختبارات إىل أعمال منتدى اإلثرنت احلضري
لتلفزيون  املطرافية  "األجهزة   ITU-T H.721 التوصيتني  املتوافقة مع  اإلنرتنت  بروتوكول  تلفزيون  أنظمة   •
تلفزيون  ألنظمة  النفاذ  إمكانية  "مواصفات   ITU-T H.702و األساسي"  النموذج  اإلنرتنت:  بروتوكول 
بروتوكول اإلنرتنت" اليت مت اختبارها يف حدث من أحداث االختبار اليت نظمها االحتاد يف مايو 2017. 
وتوصف إجراءات االختبار يف الورقتني التقنيتني HSTP-CONF-H721 وHSTP-CONF-H702، على التوايل، 

الصادرتني عن قطاع تقييس االتصاالت.34
أنظمة إمكانية نقل أرقام اهلواتف املتنقلة املتوافقة مع اإلضافة 4 للتوصية ITU-T Q "تنقلية األرقام - متطلبات 
جمموعة القدرات 1 إلمكانية نقل مورد اخلدمة (التسيري املركزي والتسيري املتنقل لكل النداءات)" وتوصف إجراءات 

35.ITU-T Q.3905 االختبار يف التوصية

T.1-7: مراكز اختبار قابلية التشغيل البيين واألحداث املتصلة بها

تضطلع اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة (CASC) التابعة لقطاع تقييس االتصاالت حاليًا بعملية لوضع جمموعة ثالثة 
الكهرتقنية  اللجنة  التابعة لقطاع تقييس االتصاالت مع نظام   CASC اللجنة التوجيهية "إجراء تعاون  املبادئ  من 
الدولية ملخططات تقييم املطابقة للمعدات واملكونات الكهرتقنية (IECEE) من أجل خدمة االعرتاف مبعامل االختبار 

بشأن توصيات قطاع تقييس االتصاالت"، مع موعد متوقع لالتفاق يف أكتوبر 36.2019

االتصاالت طبقًا  تقييس  قطاع  تقنيني من  لتعيني خرباء  ITU-T CASC عملية  اللجنة  بدأت   ،2019 مارس  ويف 
لإلجراءات احملددة يف املبادئ التوجيهية ذات الصلة. وبعد استعراض الطلبات سيعلن عن التعيينات يف االجتماع 

.ITU-T CASC املقبل للجنة

وتواصل اللجنة ITU-T CASC تعاوهنا مع أنظمة وبرامج تقييم املطابقة القائمة مثل اللجنة الكهرتقنية الدولية واملنظمة 
الدولية العتماد املختربات. وقد أنشأت جلنة إدارة إصدار الشهادات (CMC) التابعة للجنة الكهرتقنية الدولية فريق 
 (OD) معين "مبتطلبات االحتاد الدويل لالتصاالت" انتهى من وضع مشروع الوثيقة التشغيلية IECEE مهام تابع للنظام
"خدمة اعرتاف مبختربات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن توصيات قطاع تقييس االتصاالت". ويتوقع أن 
تتحول هذه الوثيقة التشغيلية إىل إجراء مكرس لالعرتاف مبعامل االختبار للنظام IECEE بعد املوعد املتوقع للموافقة 
عليها من قبل جلنة إدارة إصدار الشهادات التابعة للنظام IECEE يف يوليو 2019. وسيمكن القرار الذي سيصدر يف 
يونيو مجيع معامل االختبار من التقدم بطلبات للحصول على هذا االعرتاف تبعًا لإلرشادات املقدمة يف هذه الوثيقة 

التشغيلية.37

القراران 2 و76 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخطا العمل جيم2 وجيم6 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 1.9 و9.ج   32

من أهداف التنمية املستدامة
القراران 2 و76 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخطا العمل جيم2 وجيم6 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 1.9 و9.ج   33

من أهداف التنمية املستدامة
القراران 2 و76 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  34

القراران 2 و76 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  35

القراران 2 و76 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  36

القراران 2 و76 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  37
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وتقوم اللجنة ITU-T CASC بالتعاون مع النظام IECEE بوضع برنامج إلصدار الشهادات مشرتك بني االحتاد�اللجنة 
الكهرتقنية الدولية. وقد وضعت اللجنة ITU-T CASC قائمة بتوصيات قطاع تقييس االتصاالت اليت ميكن تناوهلا 
من خالل برامج إصدار الشهادات املشرتكة بني االحتاد�اللجنة الكهرتقنية الدولية من خالل املدخالت املتلقاة من 
 ITU-T P.1110 والتوصية ITU-T P.1100 والتوصية ITU-T P.1140 أعضاء االحتاد. ومن بني هذه التوصيات، التوصية

38.ITU-T K.116 والتوصية

T.1-8: تطوير جمموعات االختبار

وضعت جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت 141 مواصفة اختبار خالل فرتة التقرير يف جماالت تشمل على 
سبيل الذكر وليس احلصر:

(ITU-T H.810 السلسلة) الصحة اإللكرتونية  •
(ITU-T Q.4042.1 السلسلة) قابلية التشغيل البيين للخدمات السحابية  •

 ITU-T K.44 (التوصيتان  التيار  الفولطية وفرط  لفرط  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  مقاومة معدات   •
(ITU-T K.20و

(ITU-T K.137 التوصية) التوافق الكهرمغنطيسي ملعدات االتصاالت السلكية  •
(ITU-T Q.4014 السلسلة) IMS يستعمل النظام ISDN/PTSN اختبار املطابقة ملطراف شبكة  •

.(ITU-T Q.4061 التوصية) اختبار وحدة التحكم يف الربط الشبكي املعرف بالربجميات  •
.(ITU-T Z.161 السلسلة) (TTCN-3) ومت أيضًا حتديث اإلصدار الثالث من ترميز االختبار والتحكم يف االختبار

أدت املوافقة على التوصية اجلديدة ITU-T Q.4060 "هيكل اختبار بوابات إنرتنت األشياء غري املتجانسة يف بيئة 
 :ITU-T Q.4099-ITU-T Q.4060 وهي ITU-T Q معمل االختبار" إىل منح فئة فرعية جديدة من سلسلة التوصيات

مواصفات اختبار االتصاالت IMT-2020 وإنرتنت األشياء.

اهلدف T.2: تشجيع املشاركة الفّعالة لألعضاء وخاصة البلدان النامية يف حتديد معايري دولية غري 
متييزية واعتمادها (توصيات قطاع تقييس االتصاالت) بغية سد الفجوة التقييسية

النتائج:
T.2-1: زيادة املشاركة يف عملية التقييس داخل قطاع تقييس االتصاالت، مبا يف ذلك حضور االجتماعات وتقدمي املسامهات وشغل 

املناصب القيادية واستضافة االجتماعات�ورش العمل، ال سيما مشاركة البلدان النامية
T.2-2: زيادة أعضاء قطاع تقييس االتصاالت مبا يف ذلك أعضاء القطاع واملنتسبون واهليئات األكادميية

القراران 2 و76 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  38
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التقدم احملرز

النواتج

T.2-1: سد الفجوة التقييسية (من قبيل املشاركة عن ُبعد واملنح وإنشاء أفرقة إقليمية)

حيّسن برنامج االحتاد بشأن سد الفجوة التقييسية (BSG) 39 قدرة البلدان النامية على املشاركة يف استحداث وتنفيذ 
املعايري الدولية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

يشغل املندوبون من البلدان النامية 39 يف املائة من مناصب الرؤساء يف قطاع تقييس االتصاالت و50 يف املائة من 
مناصب الرؤساء املشاركني و67 يف املائة من العدد اإلمجايل للرؤساء املشاركني ونواب الرؤساء.

وثبت أن األفرقة اإلقليمية يف قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد متثل آليات فّعالة يف سد الفجوة التقييسية وذلك 
بتحفيزها على املشاركة الفعالة يف جلان دراسات هذا القطاع وزيادة عدد املسامهات اجليدة الصادرة عن شىت املناطق.40

.(NSS) ستصدر قريبًا مبادئ توجيهية منقحة بشأن إنشاء أمانات وطنية للتقييس

القرار 44 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  39

القراران 44 و54 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخطوط العمل جيم3 وجيم4 وجيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد   40

أهداف التنمية املستدامة 5.9 و6.10 و6.17
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يتواصل تقدمي املنح للمندوبني من بعض البلدان النامية املستحقة.41 وجيري استعراض املعايري واألهلية طبقًا ألحكام 
القرار 213 (ديب، 2018) "تدابري حتسني منح االحتاد الدويل لالتصاالت وتروجيها وتعزيزها".

42.2-4.T ويواصل مكتب تقييس االتصاالت تنفيذ املرافق املبتكرة لالجتماعات اإللكرتونية، انظر القسم

T.2-2: ورش عمل وحلقات دراسية، مبا يف ذلك أنشطة تدريبية مقدمة عرب شبكة اإلنرتنت أو خارجها، 

الستكمال العمل على بناء القدرات لسّد الفجوة التقييسية الذي يقوم به قطاع تنمية االتصاالت
نظم قطاع تقييس االتصاالت أكثر من 37 ورشة عمل. ويواصل مكتب تقييس االتصاالت تنظيم التدريبات العملية 
بشأن فعالية جلان الدراسات يف سد الفجوة التقييسية" استجابًة للقرار 44 (اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت لعام 
2016). وتركز التدريبات على تطوير املهارات العملية لتحقيق أقصى قدر من فعالية مشاركة البلدان النامية يف 

عملية التقييس يف القطاع. ومنذ إدخال دورات التدريب هذه يف 2016، حضرها حنو 500 مندوب ميثلون 82 بلدًا.43

T.2-3: التوعية والرتويج

التقييس اإلقليمية هي أحداث مفتوحة يتبادل فيها اخلرباء من احلكومات واهليئات األكادميية والقطاع  منتديات 
اخلاص معارفهم وتوقعاهتم بشأن االجتاهات الناشئة يف جمال التقييس.44 وُعقدت ثالثة منتديات تقييس إقليمية خالل 
فرتة التقرير يف مناطق آسيا واحمليط اهلادئ والدول العربية وإفريقيا. وسُيعقد منتدى التقييس األقاليمي الثاين يف 

أبريل 2019. 

وشجع مؤمتر كاليدوسكوب االحتاد 2018 األكادمييني من أمريكا الالتينية على تقدمي مسامهات.45 وتعد جريدة 
االحتاد46 وسيلة أخرى لتشجيع إشراك البلدان النامية يف عمل االحتاد.

اهلدف T.3: ضمان كفاءة توزيع وإدارة موارد الرتقيم والتسمية والعنونة وتعرف اهلوية لالتصاالت 
الدولية وفقًا لتوصيات قطاع تقييس االتصاالت وإجراءاته

النتائج:
T.3-1: التوزيع الفوري والدقيق ملوارد الرتقيم والتسمية والعنونة وتعرف اهلوية لالتصاالت الدولية على النحو احملدد يف التوصيات 

ذات الصلة

 B.4 القرار 44 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم4 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف التنمية املستدامة  41

و5.9 و6.10 و6.17
القرار 32 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم4 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 6.10 و6.17 من أهداف   42

التنمية املستدامة
القراران 18 و44 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم4 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف التنمية املستدامة   43

5.9 و6.10 و6.17

القراران 18 و44 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخطا العمل جيم4 وجيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف التنمية   44

املستدامة 5.9 و6.10 و6.17
القرار 169 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وخطوط العمل جيم2 وجيم4 وجيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 5.9 و6.17 من   45

أهداف التنمية املستدامة
القراران 169 و207 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وخطوط العمل جيم2 وجيم4 وجيم6 وجيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 5.9   46

من أهداف التنمية املستدامة

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/Pages/default.aspx
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التقدم احملرز

النواتج

قواعد بيانات مكتب تقييس االتصاالت ذات الصلة  :1-3.T

وتتضمن قاعدة البيانات أرقامًا ورموزًا وزعها االحتاد وفقًا للتوصيات التالية:

التوصية ITU-T E.164 "خطة الرتقيم لالتصاالت العمومية الدولية"  •
التوصية ITU-T E.118 "قائمة بأرقام تعّرف جهة اإلصدار لبطاقة رسوم االتصاالت الدولية"  •

التوصية ITU-T E.212 "اخلطة الدولية لتعّرف هوية الشبكات واالشرتاكات العمومية"  •
التوصية ITU-T E.218 "إدارة وتوزيع الرموز الدليلية للبلدان يف االتصاالت املتنقلة الراديوية البعيدة لألرض"  •

التوصية ITU-T Q.708 "إجراءات التخصيص لرموز نقاط التشوير الدولية"  •
املخولة  الوكاالت  أو  الوطنية  التنظيم�اإلدارات  املتلقاة من هيئات  التبليغات  البيانات استنادًا إىل  وحتدَّث قواعد 

ويتخذ القرارات مدير مكتب تقييس االتصاالت حسب موارد الرتقيم الواقعة حتت مسؤوليته املباشرة.

T.3-2: توزيع وإدارة موارد الرتقيم والتسمية والعنونة وتعرف اهلوية لالتصاالت الدولية طبقًا لتوصيات 

وإجراءات قطاع تقييس االتصاالت
تنشر التبليغات عن حتديث وختصيص خطة الرتقيم�تعرف اهلوية الوطنية أو سحب موارد الرتقيم�تعرف اهلوية الوطنية 

يف النشرة التشغيلية لالحتاد، اليت تصدر مرتني يف الشهر بلغات االحتاد الرمسية الست.47

القرار 20 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ خطا العمل جيم3 وجيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 6.17 من أهداف   47

التنمية املستدامة

http://www.itu.int/pub/T-SP-OB
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تقدم الوثيقة CWG-FHR 9�14 اليت ُعرضت يف يناير 2019 تقرير حالة بشأن تنفيذ مقرري املجلس 600 و601 
(رقم عاملي للهاتف املجاين الدويل؛ ورقم تعرف جهة اإلصدار). وبعد املوافقة على مقرري املجلس 600 و601، 

حتسنت دقة سجالت األرقام UIN وIIN احملفوظة يف قواعد بيانات االحتاد.

امللحق 1 (يف إطار القرار 188 (املراَجع يف ديب، 2018)) يقدم تقريرًا عن التالعب مبعرفات اهلوية الدولية للمعدات 
املتنقلة (IMEI)48 املستعملة يف األجهزة املتنقلة واستنساخها.

اهلدف T.4: تشجيع اكتساب وتقاسم املعارف والدراية الفنية يف جمال أنشطة التقييس اجلارية يف 
قطاع تقييس االتصاالت

النتائج:
T.4-1: زيادة املعرفة مبعايري قطاع تقييس االتصاالت وبأفضل املمارسات يف تنفيذ هذه املعايري

T.4-2: زيادة املشاركة يف أنشطة التقييس داخل قطاع تقييس االتصاالت وزيادة الوعي بأمهية معايري قطاع تقييس االتصاالت

T.4-3: زيادة رؤية أنشطة قطاع تقييس االتصاالت

التقدم احملرز
.2.T1 و.T انظر املؤشرات ذات الصلة يف إطار اهلدفني

النواتج

منشورات قطاع تقييس االتصاالت  1-4.T

يواصل قطاع تقييس االتصاالت إصدار التوصيات والتقارير التقنية والنشرات التشغيلية. ونشر خالل فرتة التقرير 
أكثر من 150 توصية (أكثر من 000 6 صفحة). وتنشر مجيع الوثائق إلكرتونيًا وتتاح باملجان على املوقع اإللكرتوين 

لالحتاد طبقًا للسياسات اخلاصة بالعمل بدون استخدام الورق والسياسة العامة للنفاذ املجاين إىل الوثائق.

ونشر يف ديسمرب 2018 وقائع مؤمتر كاليدوسكوب االحتاد لعام 2018. ونشر العدد اخلاص من جريدة االحتاد: 
اكتشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن البيانات من أجل الصاحل العام يف مارس 2019.

منشورات قواعد البيانات  2-4.T

يرعى مكتب تقييس االتصاالت قواعد بيانات قطاع تقييس االتصاالت التالية:

توصيات قطاع تقييس االتصاالت؛  •
موارد الرتقيم الدويل؛  •

قاعدة بيانات املطابقة لقطاع تقييس االتصاالت؛  •
قاعدة بيانات براءات االخرتاع لقطاع تقييس االتصاالت؛  •

قاعدة بيانات حقوق تأليف نشر الربجميات لقطاع تقييس االتصاالت؛  •
قواعد بيانات األوصاف الرمسية ومعّرفات هوية األشياء لقطاع تقييس االتصاالت؛  •

القرارات 20 و85 و97 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  48

https://www.itu.int/md/S19-CLCWGFHR09-C-0014/en
https://www.itu.int/en/ITU-T/academia/kaleidoscope/2018/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/journal/002/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/inr/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/net/ITU-T/cdb/Default.aspx
http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/index.html
http://www.itu.int/ipr
http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/fl.aspx
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قاعدة بيانات إشارات االختبار لقطاع تقييس االتصاالت؛  •
برنامج عمل قطاع تقييس االتصاالت؛  •

مصطلحات وتعاريف قطاع تقييس االتصاالت.  •
وإضافًة إىل ذلك، يواصل مكتب تقييس االتصاالت تطوير تطبيقات وخدمات لرعاية وتوسيع نطاق أساليب العمل 

اإللكرتونية املتقدمة للقطاع.

الصفحة اإللكرتونية MyWorkspace لقطاع تقييس االتصاالت

اإللكرتونية  الصفحة  متنقلة من  االتصاالت نسخة  تقييس  2016)،49 طور مكتب  (احلمامات،   32 للقرار  طبقًا 
MyWorkspace، وهي صفحة إلكرتونية شخصية تقتصر على املستعملني الذين لديهم حساب نشط لدى االحتاد. 

وتيسر نفاذ مندويب قطاع تقييس االتصاالت إىل أهم املعلومات واخلدمات، اليت تشمل:

جمتمع قطاع تقييس االتصاالت وخدمة الدردشة؛  •
وثائق االجتماعات مع قسم السرتجاع الوثائق اليت يتم ومسها؛  •

اشرتاكات يف القوائم الربيدية؛  •
اجلدول الزمين لألحداث احلالية واملستقبلية؛  •

ملخص مكيف شخصيًا واملواد املفضلة؛ وغري ذلك الكثري.  •
منصة عامل معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

احملددة  املجاالت  أحد  التقييس يف  عامة على  نظرة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  معايري  توفر منصة عامل 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتحديد املعايري احلالية املنشورة وكذلك املعايري قيد التطوير من جانب املنظمات 

املعنية بوضع املعايري (SDO) املشاركة.50

واملنصة متاحة للجمهور عرب اإلنرتنت. وحتديدًا، فإن مسامهي قطاع تقييس االتصاالت املعنيني ذوي حقوق النفاذ 
اإلضافية جيعلون املنصة كما لو كانت موسوعة. واملسامهون هم أعضاء بقطاع تقييس االتصاالت وخرباء يف املجال 
الذي يتولون مسؤوليته والذين تقوم بتعيينهم جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت املعنية. ويقوم مكتب تقييس 

االتصاالت بتحديث حقوق النفاذ حسب الطلب.

وآخر إصدار يتضمن حتسينات استنادًا إىل آخر التعليقات.

ITUSearch 2.0 حمرك البحث

طبقًا للقرار 32 (احلمامات، 2016)، طور مكتب تقييس االتصاالت حمرك حبث جديدًا لتيسري تصفح املجموعة 
الكاملة من وثائق االحتاد ومنشوراته وصفحات الويب اخلاصة به.

وقد وضع تصميم جديد خالل فرتة التقرير، أخذ يف االعتبار آخر التعليقات لتحسني جتربة املستعمل. وخيضع احملرك 
حاليًا لالختبار النهائي ويتوقع إطالق التصميم اجلديد يف أبريل 2019.

القرار 167 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ والقرار 32 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  49

القراران 50 و52 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخطا العمل جيم5 وجيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 6.17 من   50

أهداف التنمية املستدامة

http://www.itu.int/net/itu-t/sigdb/menu.htm
http://www.itu.int/itu-t/workprog/
http://www.itu.int/ITU-R/go/terminology-database
http://handle.itu.int/11.1002/pub/80ee8b32-en?locatt=id:1&auth
http://handle.itu.int/11.1002/pub/80ee8b32-en?locatt=id:1&auth
https://www.itu.int/net4/ITU-T/myworkspace/
https://www.itu.int/myworkspace/home/index/messenger
https://www.itu.int/myworkspace/home/index/ITU-T_experts
https://www.itu.int/myworkspace/home/index/my_bookmarks
https://www.itu.int/myworkspace/home/index/suggested_documents
https://www.itu.int/myworkspace/home/index/mailling_lists
https://www.itu.int/myworkspace/home/index/all_events
http://www.itu.int/net4/ITU-T/roadmap
https://www.itu.int/net4/ITU-T/search/Landing
http://handle.itu.int/11.1002/pub/80ee8b32-en?locatt=id:1&auth
http://handle.itu.int/11.1002/pub/80ee8b32-en?locatt=id:1&auth
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الرتمجة اآللية املمكنة بالتعلم اآليل

طبقًا للقرار 154 (املراَجع يف ديب، 2018)،51 ويف إطار املبادرات اجلديدة للرتمجة، يقوم مكتب تقييس االتصاالت 
بتطوير حمرك للرتمجة اآللية األوتوماتية استنادًا إىل الشبكات العصبية اليت يتم التدرب عليها بكثافة يف االحتاد ككل.

وهناك نسخة جتريبية من احملرك متكن من الرتمجة اإللكرتونية ألي وثيقة من اللغة اإلنكليزية إىل اللغات الرمسية اخلمس 
األخرى لالحتاد وبالعكس، متاحة بالفعل. ومت اختبار هذه النسخة التجريبية ألول مرة يف اجتماع للفريق اإلقليمي 
التابع للجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت للمنطقة العربية ُعقد يف القاهرة، مصر، يف الفرتة من 4 إىل 6 

ديسمرب 2018.

الرتمجة  باسم "خدمة   2019 أوائل  MyWorkspace يف  اإللكرتونية  الصفحة  إىل  اجلديد  التطبيق  وأضيف هذا 
األوتوماتية".

االجتماعات اإللكرتونية لقطاع تقييس االتصاالت

طبقًا للقرار 32 (احلمامات، 2016)، طور مكتب تقييس االتصاالت حًال سهًال لالجتماعات اإللكرتونية يضم 
ُبعد يف  للمشاركة عن  واملرونة  النفاذ  إمكانية  لزيادة   ITU-T H.264 للتوصية  عالية طبقًا  صوتًا وصورة جبودة 

اجتماعات القطاع.

وهذا احلل متاح على الصفحة اإللكرتونية MyWorkspace حتت "املشاركة عن ُبعد".

وهناك منصة إلعالنات اخلدمات، h�p:�� tsbtech .itu .int، تطلع عامل قطاع تقييس االتصاالت باستمرار بآخر 
اإلعالنات اخلاصة خبدمات مكتب تقييس االتصاالت وأدواته.

التوعية والرتويج  3-4.T

يعمل مكتب تقييس االتصاالت على توفري خرج متسق حملتوى أخبار القطاع األصلية باالقرتان مع اسرتاتيجية منسقة 
املتحركة  الرسوم  وأفالم  البيانية  الرسوم  لالحتاد. وتشكل  العام  األمني  قيادة  االجتماعي حتت  التواصل  لوسائل 
والتسجيالت الفيديوية جزءًا من باقات رسائل اخلاصة مبكتب تقييس االتصاالت حيث تضم مقابالت مع خرباء 
القطاع وتسجيالت فيديوية للجلسات اخلتامية لألحداث وتسجيالت فيديوية مصممة خصيصًا لوسائل التواصل 
االجتماعي. وتوزع رسائل مكتب تقييس االتصاالت بصورة نظامية باستخدام جمموعة متنوعة من قنوات وسائل 

.YouTubeو Weiboو LinkedInو Facebookو Twi�er التواصل االجتماعي تضم

وتأيت الرسائل بشأن أعمال التقييس بقطاع تقييس االتصاالت ضمن أكثر حمتويات االحتاد شعبية كل عام. وتنشر 
أخبار قطاع تقييس االتصاالت على منصة أخبار االحتاد، وهي منصة مستمثلة لألجهزة املتنقلة تضم وسائط متعددة 
وحتسن من نتائج حمركات البحث وعمليات تبادل املعلومات. وهناك فئة جديدة من أخبار االحتاد هي "املعايري" 

تركز على عمل قطاعي االتصاالت الراديوية وتقييس االتصاالت.

النشرة التشغيلية لالحتاد  4-4.T

52.2-3.T انظر القسم

القرار 67 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  51

القرار 1 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  52

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2018-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/conf/S-CONF-ACTF-2018-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/myworkspace/home/index/translate
https://www.itu.int/myworkspace/home/index/translate
http://handle.itu.int/11.1002/pub/80ee8b32-en?locatt=id:1&auth
http://handle.itu.int/11.1002/pub/80ee8b32-en?locatt=id:1&auth
https://www.itu.int/myworkspace/home/index/remote_participation
http://tsbtech.itu.int
http://news.itu.int/
https://news.itu.int/category/standards/
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اهلدف T.5: توسيع التعاون وتيسريه مع هيئات التقييس الدولية واإلقليمية والوطنية
النتائج:

T.5-1: زيادة التواصل مع املنظمات األخرى املعنية بوضع املعايري

T.5-2: خفض عدد املعايري املتضاربة

T.5-3: زيادة عدد مذكرات التفاهم�اتفاقات التعاون مع املنظمات األخرى

ITU-T A.6و ITU-T A.5و ITU-T A.4 5-4: زيادة عدد املنظمات املؤهلة مبوجب التوصيات.T

T.5-5: زيادة عدد ورش العمل�األحداث املنظمة باالشرتاك مع منظمات أخرى

التقدم احملرز
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النواتج

مذكرات التفاهم (MoU) واتفاقات التعاون  1-5.T

وقعت يف يناير 2019 مذكرة تفاهم جديدة بني االحتاد وجامعة تسينغوا وما يقابلها من اتفاق للنشر املشرتك بني 
االحتاد ومؤسسة النشر التابعة للجامعة. ويدعم هذان االتفاقان إنشاء منشور مشرتك جديد يف إطار جريدة االحتاد.53

وميكن االطالع على املزيد من مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون السارية على صفحة الويب اخلاصة باالحتاد.

ITU-T A.4�A.5�A.6 املنظمات املؤهلة مبوجب التوصيات  2-5.T

يسرتشد التعاون اخلارجي لقطاع تقييس االتصاالت بثالث توصيات صادرة عن القطاع:

ITU-T A.4 - إجراءات االتصال مع املنتديات واالحتادات التجارية.  •
ITU-T A.5 - اإلحالة املرجعية إىل وثائق املنظمات األخرى.  •

ITU-T A.6 - التعاون وتبادل املعلومات مع املنظمات الوطنية واإلقليمية املعنية بوضع املعايري.  •
وميكن االطالع على قائمة املنظمات املؤهلة مبوجب التوصيات ITU-T A.4�A.5�A.6 مبا يف ذلك املنظمات قيد 

54.h�p:�� www .itu .int� en� ITU -T� extcoop� Pages� sdo .aspx :التقييم يف املوقع

املشاركة يف تنظيم ورش العمل�األحداث  3-5.T

شارك قطاع تقييس االتصاالت يف تنظيم عشر ورش عمل أثناء فرتة التقرير:55

املنتدى املشرتك بني االحتاد�برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية�برنامج األمم املتحدة اإلمنائي "املدن   •
الذكية املستدامة: االجتاهات التكنولوجية وقصص النجاح واآلفاق املستقبلية"، مينسك، بيالروس، 27-26 

فرباير 2019
التايل "ممارسات الرتخيص يف قطاعات صناعة  املتنقلة من اجليل  الشبكات  مؤمتر مشرتك لالحتاد - حتالف   •

تكنولوجيا اجليل اخلامس"، جنيف، سويسرا، 29-30 يناير 2019
ندوة املبادرة العاملية للشمول املايل (FIGI)، القاهرة، مصر، 22-24 يناير 2019  •

ورشة عمل لالحتاد بشأن "الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل واألمن"، جنيف، سويسرا، 21 يناير 2019  •
الصحة"،  "الذكاء االصطناعي ألغراض  العاملية بشأن  الصحة  الثالثة لالحتاد�منظمة  املشرتكة  العمل  ورشة   •

لوزان، سويسرا، 22 يناير 2019
املنتدى العاملي للمدن الذكية، سانتا يف، األرجنتني، 29 نوفمرب 2018  •

 14 املتحدة،  الواليات  نيويورك،  الصحة"، مدينة  الذكاء االصطناعي ألغراض  بشأن  ورشة عمل لالحتاد   •
نوفمرب 2018

القرار 207 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وخط العمل جيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 6.17 و16.17 من أهداف التنمية   53

املستدامة
خط العمل جيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 6.17 و16.17 من أهداف التنمية املستدامة  54

خط العمل جيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 6.17 و16.17 من أهداف التنمية املستدامة  55

https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/Pages/mou.aspx
http://www.itu.int/rec/T-REC-A.4
http://www.itu.int/rec/T-REC-A.5
http://www.itu.int/rec/T-REC-A.6
http://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/Pages/sdo.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2019/02_Minsk/02_Minsk.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2019/02_Minsk/02_Minsk.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/itu-ngmn/Pages/20190129.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/itu-ngmn/Pages/20190129.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/figisymposium/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/figisymposium/2019/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20190121/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/ai4h/20190122/Pages/default.aspx
https://www.worldsmartcity.org/
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20181114/Pages/default.aspx
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منتدى لالحتاد "حنو جمتمع سرعات الغيغابتات القائم على تكنولوجيا اجليل اخلامس"، أثينا، اليونان، 12-11   •
أكتوبر 2018

ورشة عمل مشرتكة بني االحتاد�مجعية مهندسي السياسات (SAE) بشأن "كيف ستغري االتصاالت املركبات   •
والنقل"، ديرتويت، ميتشغان، الواليات املتحدة، 8-9 اكتوبر 2018

ورشة عمل لالحتاد بشأن "الذكاء االصطناعي ألغراض الصحة"، جنيف، سويسرا، 25 سبتمرب 2018  •
املنتدى الدويل بشأن أنظمة النقل الذكية (ITS)، ناجنينغ، الصني، 6-7 سبتمرب 2018  •

ويدعم مكتب تقييس االتصاالت حتقيق اهلدف T.5 من اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد "توسيع التعاون وتيسريه مع 
هيئات التقييس الدولية واإلقليمية والوطنية" بتيسري ظهور القطاع يف األنشطة اليت تنظمها هيئات املعايري األخرى 
بغية تشجيع إشراك هيئات املعايري األخرى يف فرق عمل القطاع وورش عمله ومبادرات التعاون ذات الصلة. وقد 
حققت جهود مكتب تقييس االتصاالت يف هذا الصدد نتائج إجيابية، متخضت عن زيادة الطلب على معلومات 

إضافية بشأن أنشطة قطاع تقييس االتصاالت من هيئات املعايري الوطنية واإلقليمية والدولية.

أهداف قطاع تنمية االتصاالت والنتائج احملرزة (قطاع تنمية االتصاالت)  5

اهلدف D.1: تعزيز التعاون الدويل بشأن مسائل تنمية االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
النتائج:

D.1-1: مشروع اخلطة االسرتاتيجية لقطاع تنمية االتصاالت

D.1-2: إعالن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

D.1-3: خطة عمل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

D.1-4: القرارات والتوصيات

D.1-5: املسائل اجلديدة واملراجعة للجان الدراسات

D.1-6: زيادة مستوى االتفاق على جماالت األولوية

D.1-7: تقييم تنفيذ خطة العمل وخطة عمل القمة العاملية ملجتمع املعلومات

D.1-8: حتديد املبادرات اإلقليمية

D.1-9: زيادة عدد املسامهات واملقرتحات بشأن خطة العمل

D.1-10: تعزيز استعراض األولويات والربامج والعمليات والشؤون املالية واالسرتاتيجيات 

D.1-11: برنامج العمل

D.1-12: التحضري الشامل لتقرير مرحلي يقدم ملدير مكتب تنمية االتصاالت بشأن تنفيذ برنامج العمل

D.1-13: تعزيز تقاُسم املعارف واحلوار بني الدول األعضاء وأعضاء القطاعات (مبا يف ذلك املنتسبون واهليئات األكادميية) بشأن 
قضايا االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الناشئة من أجل التنمية املستدامة

D.1-14: تعزيز قدرات األعضاء على وضع االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنفيذها 
باإلضافة إىل حتديد طرائق ونـُُهج لتطوير الُبىن التحتية والتطبيقات ونشرها

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2018/5GForum/Towards_5G_Enabled_Gigabit_Society.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20181008/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20181008/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20181008/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20180925/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20180906/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20180906/Pages/default.aspx
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التقدم احملرز

النواتج
56(WTDC) املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت  1-1.D

سُيعقد املؤمتر العاملي املقبل لتنمية االتصاالت (WTDC) يف عام 2021. ويتاح التقرير النهائي للمؤمتر العاملي لتنمية 
االتصاالت لعام 2017 (WTDC-17)، الذي ُعقد يف بوينس آيرس باألرجنتني، يف الفرتة من 9 إىل 20 أكتوبر 2017. 
وقد ُنظم يف جنيف معتكف إدارة مكتب تنمية االتصاالت يف الفرتة من 31 مارس إىل 2 أبريل 2019. وُنظم 
املعتكف حتت موضوع التحول إىل مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد "مالئم للغرض". وانصب الرتكيز الرئيسي 
للمعتكف على مناقشة ومواءمة التحديات والفرص الرئيسية يف التحول إىل مكتب "مالئم للغرض" ووضع خطة 
املتحدثني واخلرباء  أيضًا عدد خاص من  يتم هبا حتقيق ذلك. وشارك  اليت  الكيفية  للتنفيذ بشأن  واضحة وقابلة 
الضيوف من وكاالت األمم املتحدة والدول األعضاء واهليئات األكادميية لعرض أفضل املمارسات وقدح زناد 

األفكار.

القرارات 1 و2 و5 و30 و33 و37 و50 و53 و59 و81 و82 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ واملقرران 5 و13 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛   56

وقراراته 25 و71 و72 و77 و111 و131 و133 و135 و139 و140 و151 و154 و165 و167؛ والقرار 1372 للمجلس؛ وخطا العمل 
جيم1 وجيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ وأهداف التنمية املستدامة 1 و3 و5 و10 و16 و17

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC17/Documents/WTDC17_final_report_en.pdf
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57(RPM) االجتماعات اإلقليمية التحضريية  2-1.D

ستعقد االجتماعات اإلقليمية التحضريية (RPM) املقبلة يف عامي 2020 و2021.

ومن أجل تيسري تنفيذ املبادرات اإلقليمية، ُنظمت يف عام 2018 جمموعة من منتديات التنمية اإلقليمية مشلت ما 
يلي:

التنمية اإلقليمي لالحتاد من أجل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف بانكوك، تايالند، يومي 22 و21  منتدى   •
مايو 2018.

منتدى التنمية اإلقليمي لالحتاد من أجل منطقة األمريكتني يف ليما، بريو، يف 25 مايو 2018.  •
منتدى التنمية اإلقليمي لالحتاد من أجل منطقة أوروبا يف براغ، اجلمهورية التشيكية، يف 11 يونيو 2018.  •

منتدى التنمية اإلقليمي لالحتاد من أجل منطقة إفريقيا يف أكرا، غانا، يف 19-20 يوليو 2018 ومنتدى التنمية   •
اإلقليمي لالحتاد والدول العربية يف بريوت، لبنان، يف 19 مارس 2019.

58(TDAG) الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت  3-1.D

ُعقد االجتماع الرابع والعشرون للفريق االستشاري لتنمية االتصاالت (TDAG) من 3 إىل 5 أبريل 2019 يف جنيف.

وكان جدول هذا االجتماع حافًال بالبنود باعتباره أول اجتماع للفريق بعد مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018. 
وناقش االجتماع املواضيع التالية:

نتائج مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 ذات الصلة بعمل قطاع تنمية االتصاالت؛  •
للفرتة 2020-2023 وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية  تنمية االتصاالت  املتجددة لقطاع  الرباعية  التشغيلية  اخلطة   •

لالحتاد واخلطة التشغيلية للقطاع لعام 2018، مبا يف ذلك االجتاهات واألنشطة اإلقليمية؛
مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف تنفيذ خطة عمل القمة العاملية ملجتمع املعلومات وخطة التنمية املستدامة   •

لعام 2030؛
أمور متعلقة بلجنيت الدراسات التابعتني لقطاع تنمية االتصاالت؛  •

التعاون مع القطاعني اآلخرين؛  •
التحضريية  للتنمية واالجتماعات  اإلقليمية  املنتديات  WTDC-21، مبا يف ذلك  للمؤمتر  التحضريية  األعمال   •

اإلقليمية؛
األحداث واملبادرات الرئيسية لقطاع تنمية االتصاالت، مبا يف ذلك أنشطة إدارة البنية التحتية والطيف واألمن   •
السيرباين وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة التنظيمية والسوقية، مبا يف ذلك الندوة العاملية 
ملنظمي االتصاالت (GSR) والشمول الرقمي وأنشطة بناء القدرات وبيانات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات 
 (WTIS) املعلومات واالتصاالت االتصاالت�تكنولوجيا  العاملية ملؤشرات  الندوة  مبا يف ذلك  واالتصاالت، 

القرارات 5 و17 و25 و30 و31 و33 و37 و48 و50 و59 و61 و81 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ واملقرران 5 و13 ملؤمتر املندوبني   57

املفوضني؛ وقراراته 25 و71 و111 و135 و140 و165 و167؛ وخطا العمل جيم1 وجيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ وأهداف 
التنمية املستدامة 1 و3 و5 و10 و16 و17

القرارات 1 و5 و17 و24 و30 و33 و50 و59 و61 و81 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ واملقرران 5 و13 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛   58

وقراراته 25 و71 و111 و135 و140 و151 و154 و165 و166 و167؛ والقرار 1372 للمجلس؛ وخطا العمل جيم1 وجيم11 للقمة 
العاملية ملجتمع املعلومات؛ وأهداف التنمية املستدامة 1 و3 و5 و10 و16 و17
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واالتصاالت يف حاالت الطوارئ وتغري املناخ واملخلفات اإللكرتونية وأقل البلدان منوًا والبلدان النامية غري 
الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية ومشاريع القطاع واالبتكار؛

األمور املتصلة بالعضوية والشراكات والقطاع اخلاص؛  •
اجلدول الزمين ألحداث قطاع تنمية االتصاالت.  •

ونظمت أثناء اجتماع الفريق جلسات مصغرة بشأن أربعة موضوعات إلدارة العمليات وأربعة موضوعات تتعلق 
بالربامج وجلسات غري رمسية بشأن املبادرات اإلقليمية الست لتعزيز املناقشات املثمرة وتبادل اآلراء.

جلان الدراسات59  4-1.D

عقدت جلنتا الدراسات 1 و2 التابعتان لقطاع تنمية االتصاالت أول اجتماع لكل منهما يف فرتة الدراسة 2021-2018 
من 30 أبريل إىل 4 مايو ومن 7 إىل 11 مايو 2018 على التوايل بعد املؤمتر WTDC-17. وعني االجتماعان 139 
مقرِّرًا ونائب مقرِّر. واتُّفق على خطط العمل املتعلقة جبميع مسائل الدراسة، وأعد معظمها عروضًا عامة وجداول 

حمتويات لوثائقها.

وقد ُعقدت اجتماعات أفرقة مقرري جلنيت الدراسات 1 و2 التابعتني لقطاع تنمية االتصاالت يف الفرتة من 17 
سبتمرب إىل 11 أكتوبر 2018. ونظمت عشر جلسات متخصصة�حلقات عمل ودورات لبناء القدرات.

ُحبثت أوجه التآزر بني موضوعات جلان الدراسات وُعقدت ورش عمل�حلقات دراسية يف املناطق. وميكن مالحظة 
بعض األمثلة من مشاريع جتريبية نفذت يف هنغاريا (مع حلقة دراسية إقليمية بشأن تنفيذ تكنولوجيا اجليل اخلامس 
(5G) يف أوروبا وكومنولث الدول املستقلة) ويف املكسيك (مع احلوار االقتصادي اإلقليمي لالحتاد بشأن االتصاالت�

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) ويف بوركينا فاصو (مع احلوار االقتصادي 
اإلقليمي لعام 2018 ملنطقة إفريقيا).

وعالوًة على ذلك، اتفقت جلنتا الدراسات التابعتان لقطاع تنمية االتصاالت على مواصلة تنفيذ املشروع التجرييب 
الذي دشنه املجلس يف عام 2017 للتشجيع على مشاركة الشركات الصغرية واملتوسطة يف أنشطة جلان الدراسات 
التابعة لالحتاد. ويف عام 2018، شاركت سبع شركات صغرية ومتوسطة يف املشروع التجرييب بدعم من إداراهتا.

وُعقد االجتماع الثاين للجنيت الدراسات 1 و2 يف الفرتة من 18 إىل 22 مارس ومن 25 إىل 29 مارس 2019، على 
التوايل. وعني االجتماعان 16 نائب مقرِّر إضافيًا ومقرِّرين مشاركني لدعم املسائل قيد الدراسة. وتلقى االجتماعان 
عددًا متزايدًا من املسامهات لدفع الدراسات اجلارية وطلب من أعضاء قطاع تنمية االتصاالت وشركائه تقدمي 
املزيد من املسامهات ذات اجلودة بشأن املمارسات اجليدة مع مراعاة اجتاهات وبيئة االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت سريعة التطور. وصدر للمرة األوىل وثيقتان سنويتان بشأن "االجتاهات يف تكنولوجيات اإلذاعة اجلديدة 

وخدماهتا وتطبيقاهتا" وبشأن "هنج شامل إلنشاء جمتمعات ذكية".

القرارات 1 و2 و5 و9 و17 و21 و30 و33 و50 و59 و61 و80 و81 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ والتوصيات 15 و16 و17 و19   59

و20 و21 و22 لقطاع تنمية االتصاالت؛ واملقرران 5 و13 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وقراراته 25 و71 و133 و135 و140 و154 و165 
و166 و167؛ والقرار 1372 للمجلس؛ وخطا العمل جيم1 وجيم11 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ وأهداف التنمية املستدامة 1 و3 و5 

و10 و16 و17

https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/blkmeetings.asp?lg=1&sp=2018&blk=20349
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/blkmeetings.asp?lg=1&sp=2018&blk=20348
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/blkmeetings.asp?lg=1&sp=2018&blk=20351
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/blkmeetings.asp?lg=1&sp=2018&blk=20350
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اهلدف D.2: تعزيز بيئة متكينية مؤاتية لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز تنمية شبكات 
االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتطبيقات واخلدمات املناسبة، مبا يف ذلك سد الفجوة 

التقييسية
النتائج:

D.2-1: تعزيز احلوار والتعاون بني املنظمني الوطنيني وواضعي السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين يف االتصاالت �تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بشأن القضايا السياساتية والقانونية والتنظيمية الراهنة من أجل مساعدة البلدان على حتقيق أهدافها اخلاصة 

بإقامة جمتمع معلومات أكثر مشوًال
D.2-2: حتسني عملية صنع القرارات بشأن القضايا السياساتية والتنظيمية والبيئة السياساتية والقانونية والتنظيمية املؤاتية لقطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
D.2-3: زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان للتمكن من ختطيط ونشر وتشغيل وصيانة شبكات وخدمات مستدامة وقابلة للنفاذ 

ومرنة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك البنية التحتية عريضة النطاق، وتعزيز املعرفة على الصعيد العاملي بالبنية التحتية 
املتوفرة لإلرسال عريض النطاق

D.2-4: زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان على املشاركة واإلسهام يف إعداد ونشر توصيات االحتاد ووضع برامج مستدامة 
ومناسبة للمطابقة وقابلية التشغيل البيين على أساس توصيات االحتاد، وعلى املستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية، من خالل 

تعزيز وضع أنظمة اتفاقات االعرتاف املتبادل (MRA) و�أو بناء خمتربات، حسب االقتضاء
D.2-5: زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان يف جماالت ختطيط الرتددات وختصيصها، وإدارة الطيف واملراقبة الراديوية، وكفاءة 

(EMF) استخدام األدوات الالزمة إلدارة الطيف ويف القياس والتنظيم املتعلق بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية
D.2-6: زيادة الوعي وحتسني قدرات البلدان يف االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية ويف األنشطة الالحقة لالنتقال، 

وفعالية تنفيذ املبادئ التوجيهية املعدة
D.2-7: تعزيز قدرات األعضاء إلدراج االبتكار يف االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف برامج التنمية الوطنية

D.2-8: حتسني الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز تنمية االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التقدم احملرز
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النواتج
األطر السياساتية والتنظيمية60  1-2.D

عقد قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد منتديات عاملية وإقليمية ملناقشة االجتاهات العاملية يف جمال التنظيم ألعضاء 
القطاع وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني على املستويني الوطين والدويل، وذلك من خالل تنظيم الندوة العاملية 
مي االتصاالت (GSR) واحلوارات االسرتاتيجية بشأن القضايا السياساتية والقانونية والتنظيمية، واالقتصادية  ملنظِّ
الثامنة عشرة ملنظمي االتصاالت (GSR) يف  العاملية  الندوة  واملالية، والتطورات اليت تشهدها األسواق. وُعقدت 
جنيف يف الفرتة من 9 إىل 12 يوليو حتت موضوع "احلدود التنظيمية اجلديدة". وُتوج هذا احلدث باعتماد منظمي 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملجموعة من املبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات بشأن احلدود التنظيمية اجلديدة 

لتحقيق التحول الرقمي.

وواظب قطاع تنمية االتصاالت على إتاحة بيانات وحبوث وحتاليل وأدوات عالية اجلودة (ورقات عمل وتقارير 
ومنشورات وتقارير وقواعد بيانات) ملساعدة األعضاء على تنفيذ ومراجعة االسرتاتيجيات والسياسات واألطر 
القانونية والتنظيمية، فضًال عن اختاذ قرارات مستندة إىل األدلة. ومشلت هذه املنشورات تقريرًا صادرًا عن االحتاد 
بعنوان "التمهيد لتكنولوجيات اجليل اخلامس (5G): الفرص والتحديات"، ودراسة عن املسامهة االقتصادية للنطاق 
املتعلقة  التنظيمية  التحديات والفرص  املعلومات واالتصاالت، وتقريرًا عن  العريض والرقمنة وتنظيم تكنولوجيا 
تقرير  أخرى. وقد صدر  املعلومات واالتصاالت، من مجلة منشورات  لتكنولوجيا  اجلديد  اإليكولوجي  بالنظام 
تقرير  ثاين  2018 - وهو  أواخر عام  2018 يف  لعام  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  لتنظيم  العاملية  التوقعات 
يف السلسلة السنوية اليت ترصد اجتاهات سوق قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجتاهاته التنظيمية وآثار 

القرارات 1 و9 و17 و21 و23 و30 و32 و43 و48 و62 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ واملقرران 5 و13 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛   60

وقراراته 25 و71 و102 و135 و138 و154 و165 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ والقرار 3 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية؛ وخط 
العمل جيم6 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات بشأن خطة عمل جنيف والفقرات 112-119 من جدول أعمال تونس ملجتمع املعلومات؛ 

وأهداف التنمية املستدامة 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و13 و16 و17
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املعلومات  تكنولوجيا  تنظيم  تتبع  أداة  لعام 2017 يف  والسياساتية  التنظيمية  البيانات  وُنشرت  االجتاهات.  هذه 
واالتصاالت متاحة على املوقع اإللكرتوين لالحتاد.

وأتاح قطاع تنمية االتصاالت أيضًا أدوات ومنصات لتبادل املعارف (بوابات بشأن موارد التجوال الدويل املتنقل 
(IMR)، وجودة اخلدمات، والنظام اإليكولوجي الرقمي، وتطوير البنية التحتية، وبوابة للرابطات اإلقليمية للهيئات 
التنظيمية) من أجل إقامة حوار شامل للجميع وتعزيز التعاون وإذكاء الوعي على املستويات الوطنية واإلقليمية 

بأمهية توفري بيئة متكينية.

وواصل قطاع تنمية االتصاالت مساعدة البلدان عن طريق برامج إلذكاء الوعي وتعزيز القدرات وتقدمي الدعم 
التقين من خالل تنفيذ املشاريع وإتاحة التدريب وتنظيم حلقات العمل واحللقات الدراسية واملنتديات واملؤمترات. 
وتناولت هذه الربامج مواضيع األطر التنظيمية، وتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبنية التحتية للنطاق 
العريض، والتطبيقات واخلدمات، والتجوال الدويل املتنقل (IMR)، وتكنولوجيات اجليل اخلامس (5G)، والزراعة 
اإللكرتونية، والصحة اإللكرتونية، والتكنولوجيات الناشئة، وتطوير البنية التحتية، وإدارة الطيف، وتنسيق الشبكة 
الساتلية، والنفاذ إىل اإلنرتنت، وإصدار الرتاخيص، وحتديد األسعار، والتعاون يف جماالت السياسات والتنظيم وتعزيز 

اخلدمات املالية الرقمية والشمول املايل الرقمي واالقتصاد الرقمي، وغري ذلك.

شبكات االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك املطابقة وقابلية التشغيل   2-2.D
البيين وسد الفجوة التقييسية61

h�p:�� itu .int� ) يعمل قطاع تنمية االتصاالت على تنفيذ وحتديث خرائط اإلرسال التفاعلية لألرض لدى االحتاد
املعلومات واالتصاالت لشبكة األلياف  لتكنولوجيا  بنية حتتية حامسة األمهية  go� Maps). وتوفر خرائط االحتاد 

البصرية الفقرية عريضة النطاق، ووصالت املوجات الصغرية، واحملطات األرضية الساتلية، والكبالت البحرية. وقد 
حددت واجهة اخلرائط لتمكني تصّور البيانات اجلديدة وحتليالت البيانات. وتتيح اخلرائط إمكانية اقرتاح التحسينات 
الرسومية، واإلطارات السلكية للهواتف الذكية وتطبيقات احلواسيب اللوحية، ولوحة القيادة واإلحصاءات. وقد 
أعدت فيديوهات وعروض توضيحية لألحداث وغدت اآلن جاهزة للنشر. ويف وقت إعداد هذا التقرير، قدمت 
اخلرائط معلومات من 443 شبكة من شبكات املشغلني و413 22 عقدة حول العامل. وقد غطت عمليات البحث 
عن وصالت اإلرسال مقدار km 13 726 736 من املسالك، مت نقل km 3 546 379 منها إىل اخلارطة. وأضيفت 
صفحة ويب جديدة وطبقات أخرى (نقاط تبادل إنرتنت IXP بالتعاون مع شركة Telegeography) وأضيفت 

لوحات القيادة؛ ومت حتديث الكبالت البحرية واملعلومات عن نقاط تبادل اإلنرتنت واحملطات األرضية الساتلية.

ويتواصل إدخال حتديثات إضافية على برجمية نظام إدارة الطيف لفائدة البلدان النامية (SMS4DC) تشمل وظائف 
االتصاالت اإلدارية والراديوية. وقد استفادت العديد من البلدان واملناطق من برامج للمساعدة التقنية والتدريب يف 

هذا املجال.

ويستمر تقدمي املساعدة يف جماالت التوصيلية العريضة النطاق وتطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
إلتاحة نفاذ رقمي جماين أو منخفض التكلفة للمدارس واملستشفيات والسكان الذين ال حيصلون على قدر كاف 

القرارات 1 و9 و10 و11 و13 و17 و18 و20 و21 و22 و23 و25 و30 و32 و35 و37 و39 و43 و47 و48 و50 و51 و52 و57 و62   61

و63 و77 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ والتوصيات 17 و19 و22؛ واملقرران 5 و13 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وقراراته 25 و71 و101 
و123 و176 و177 و178 و203؛ والقرارات 12 و55 و212 و223 و224 و238 و908 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية؛ والتوصية 
207؛ والقرارات 17 و20 و29 و44 و64 و72 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ والقرار 5 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية؛ وخطوط 

العمل جيم2 وجيم3 وجيم7 وجيم9 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات، والقسم بعنوان "اآلليات املالية ملواجهة حتديات تسخري تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية" من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات؛ وأهداف التنمية املستدامة 1 و6 و8 و9 و11 و17

http://itu.int/go/Maps
http://itu.int/go/Maps
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من هذه اخلدمات يف املناطق الريفية والنائية يف بلدان بعينها. فعلى سبيل املثال، أصبحت شبكة النطاق العريض 
الالسلكية عاملة بكامل طاقتها يف بوروندي حيث بلغ عدد املوصولني هبا 437 مؤسسة ومستعمًال. وقد ُرّكبت 
شبكة النطاق العريض الالسلكية يف بوركينا فاصو وأصبحت عاملة بكامل طاقتها أيضًا. ويف جيبويت، ُوصلت مجيع 
احملافظات اخلمس بشبكة النطاق العريض الالسلكية اليت تعمل بكامل طاقتها. وركبت شبكات النطاق العريض 

الالسلكية يف رواندا وأنتيغوا وبربودا وسان كيتس ونيفيس.

وعمًال بالقرار 47 (املراَجع يف ديب، 2014) الصادر عن املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، ُعقدت دراسات تقييم 
ودورات تدريبية إقليمية بشأن املطابقة وقابلية التشغيل البيين مبشاركة العديد من البلدان واملناطق.

وقد تعززت قدرات أعضاء االحتاد وُقدمت برامج تدريبية يف جماالت مثل قضايا شبكات االتصاالت�تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك التوافق وقابلية التشغيل البيين والتلفزيون الرقمي لألرض واإلصدار السادس من 
بروتوكول اإلنرتنت (IPv6) ونظام إدارة الطيف لفائدة البلدان النامية (SMS4DC) وإدارة الطيف وختطيط الرتددات 

وتنسيقها، وما إىل ذلك.

وُقدمت املساعدة املباشرة فيما يتعلق بالعديد من املوضوعات، من بينها ختطيط الرتددات وهياكل وأنشطة إدارة 
الطيف واالنتقال من البث التلفزيوين التماثلي إىل اإلذاعة الرقمية لألرض وتبادل اإلنرتنت يف املستقبل والنطاق 
الوطنية  النطاق والبث اإلذاعي والنقاط  الالسلكية عريضة  الشبكات  القائم على اإلصدار IPv6 وتنفيذ  العريض 

.(IXP) واإلقليمية لتبادل اإلنرتنت

االبتكار والشراكة62  3-2.D

الشراكة يف النظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: تعززت الشراكات وتعبئة املوارد من خالل 
االتصاالت املباشرة والتواصل الشبكي واملكاملات املؤمترية والبعثات واالجتماعات. ويف عام 2018، مت التوقيع على 
38 اتفاقية شراكة جديدة مع خمتلف أصحاب املصلحة: (13) اتفاقية يف جمال البيئة التمكينية، وست اتفاقيات يف 

جمال البنية التحتية، وأربع اتفاقيات يف كل من جمال بناء القدرات وجمال األمن السيرباين وجماالت متعددة املواضيع، 
واتفاقيتان يف كل من جمال االتصاالت يف حاالت الطوارئ وجمال تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وجمال النفايات اإللكرتونية، واتفاقية واحدة يف جمال الشمول الرقمي. وكانت املناطق املستفيدة من هذه االتفاقات 
املوقعة حديثًا هي: مجيع مناطق العامل (19)، األمريكتان (مخسة)، آسيا واحمليط اهلادئ (مخسة)، إفريقيا (أربعة)، 

الدول العربية (ثالثة)، أوروبا (اتفاق واحد)، كومنولث الدول املستقلة (اتفاق واحد).

فرص الرعاية: منذ يناير 2018، ُفتحت أربع فرص لرعاية املشاركة يف اجتماعات جلنيت الدراسات التابعتني لقطاع 
 :(ICT④SDG) تنمية االتصاالت ومؤمتر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 (GSR-18) 2018 اجتماعات منصة الشراكة بني االحتاد واهليئات األكادميية، والندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام
واجتماعات أفرقة مقرري جلنيت الدراسات التابعتني لقطاع تنمية االتصاالت. وُأعلن عن فرص الرعاية هذه على 
املنصة التفاعلية� صفحة الويب اخلاصة بفرص الرعاية اليت أطلقها مكتب تنمية االتصاالت يف عام 2017. ومن 

أصل 38 اتفاقية شراكة جديده مت توقيعها، هناك 10 اتفاقيات رعاية.

القرارات 1 و5 و30 و33 و50 و59 و71 و157 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ واملقرران 5 و13 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وقراراته 25   62

املالية ملواجهة حتديات تسخري  العاملية ملجتمع املعلومات، والقسم بعنوان "اآلليات  و71 و72؛ وخطوط العمل 3 و4 و5 و6 و7 للقمة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية" من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات؛ وأهداف التنمية املستدامة 1 و2 و3 و4 

و5 و8 و9 و10 و11 و12 و16 و17
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أعضاء قطاع تنمية االتصاالت: انضم إىل أعمال قطاع تنمية االتصاالت مثانية أعضاء وأربعة منتسبني وحدد 37 
مؤسسة أكادميية جديدة يف عام 2018؛ وألغيت عضوية 12 عضوًا من جمموع أعضاء القطاع واملنتسبني إليه.

االبتكار: لتسريع وترية بلوغ أهداف خطة عمل بوينس آيرس، تواصل تعزيز منصة االبتكار من خالل تطوير 
منتجات وخدمات جديدة، مثل مالمح االبتكار الرقمي (DIP)، واستعراضات النظم اإليكولوجية، وحتدي االبتكار، 
وتقارير املمارسات اجليدة العاملية. ومن خالل املساعدة التقنية، أعدت منشورات عن مالمح االبتكار الرقمي يف 
البوسنة واهلرسك وصربيا وجنوب إفريقيا. ويعكف حاليًا على إعداد منشور عن مالمح االبتكار الرقمي يف مقدونيا 
الشمالية وزمبابوي واجلبل األسود. وصدر تقرير عن املمارسات اجليدة العاملية يف أوروبا خالل القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات (WSIS) لعام 2018، ومشل ذلك أيضًا إعادة إصدار جمموعة األدوات السابقة بلغات األمم املتحدة الرمسية 

الست.

وواصل االحتاد تنظيم حوارات االبتكار من خالل استضافة منتدى االبتكار السنوي للقمة العاملية ملجتمع املعلومات. 
ويف عام 2018، ُحبثت خالل مخس جلسات، مبا يف ذلك حلقة النقاش الرفيعة املستوى عن موضوع "تسريع التحول 
الرقمي، وبناء أنظمة إيكولوجية لالبتكار القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" ثالثُة جماالت رئيسية، 
هي: ممارسات االبتكار القائمة على األدلة، وأدوات تنفيذ األنظمة اإليكولوجية لالبتكار، وسياسة متويل املشاريع 
الرائدة املستدامة ذات التأثري الكبري. وباإلضافة إىل ذلك، اشرتك مكتب تنمية االتصاالت مع منظمة األمم املتحدة 
للتنمية الصناعية (UNIDO) والقمة العاملية للصناعة التحويلية وعملية التصنيع (GMIS) يف تنظيم العديد من األنشطة 
تنمية  التابعتان لقطاع  الدراسات  اليت نظمتها جلنتا  العاملي لالحتاد 2018 وعلى هامش األحداث  تليكوم  خالل 

االتصاالت بشأن األنظمة اإليكولوجية لالبتكار الرقمي والصناعة 4.0 واملجتمع الذكي.

ومن خالل تنظيم حلقة عمل بشأن بناء القدرات وتبادل املعارف، تلقى أكثر من 90 شخصًا جاؤوا من 54 دولة 
تدريبًا على أساليب إنشاء أنظمة إيكولوجية لالبتكار الرقمي، مبا يف ذلك يف أحداث مثل منتدى القادة الشباب 
املعنيني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (حتدي االبتكار) الذي نظم يف بوسان جبمهورية كوريا، ومنتدى االبتكار 
إفريقيا. وقد أفضت بعض  تايلند وجنوب  الوطنية يف  العمل  بالنرويج، وحلقات  الذي نظم يف أوسلو  اإلقليمي 
حلقات العمل هذه املتعلقة ببناء القدرات إىل استحداث مشاريع جديدة باالشرتاك مع أعضاء االحتاد، مثل مبادرة 
مركز التحول الرقمي اليت أطلقت يف دوربان جبنوب إفريقيا، أو مشروع االبتكار يف األعمال اجلارية الذي تتوىل 

تنفيذه جامعة أوسلو املرتوبولية يف أوسلو بالنرويج.
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اهلدف D.3: تعزيز الثقة واألمن يف استعمال االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشر 
التطبيقات واخلدمات املناسبة

النتائج:
D.3-1: تعزيز قدرة الدول األعضاء على إدماج وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خطط األمن 

السيرباين على املستوى الوطين، وكذلك التشريعات املناسبة
D.3-2: تعزيز قدرة الدول األعضاء على التصدي للتهديدات السيربانية يف الوقت املناسب

D.3-3: تعزيز التعاون وتبادل املعلومات ونقل املعارف فيما بني الدول األعضاء ومع اجلهات الفاعلة ذات الصلة

D.3-4: حتسني قدرة البلدان على ختطيط االسرتاتيجيات اإللكرتونية القطاعية الوطنية من أجل تعزيز البيئة التمكينية لالرتقاء 
بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

D.3-5: حتسني قدرة البلدان على االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت�التطبيقات املتنقلة لتحسني تقدمي اخلدمات ذات 
القيمة املضافة يف املجاالت ذات األولوية العالية (كالصحة واإلدارة والتعليم واملدفوعات، وما إىل ذلك) بغية توفري حلول فّعالة 

ملواجهة التحديات املختلفة يف التنمية املستدامة من خالل التعاون بني القطاعني العام واخلاص
D.3-6: تعزيز االبتكار واملعرفة واملهارات لدى املؤسسات الوطنية كي تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض 

من أجل التنمية

التقدم احملرز



52

 تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وعن أنشطة االحتاد

النواتج
بناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت63  1-3.D

واصل مكتب تنمية االتصاالت تقدمي الدعم ألعضاء االحتاد، وال سيما البلدان النامية، يف بناء الثقة يف استخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومشلت أنشطة املكتب، يف مجلة أمور، مبادرات بناء القدرات والتوعية، واألنشطة 

املتصلة بالتحسينات القانونية والتقنية، والتعاون الدويل، واليت تشمل:

استهالل اإلصدار الثالث من الرقم القياسي العاملي لألمن السيرباين (GCI) الذي يهدف إىل قياس مدى التزام   •
الدول األعضاء باألمن السيرباين. ويتوقع صدوره يف الربع األول من عام 2019.

إصدار دليل لالسرتاتيجيات الوطنية لألمن السيرباين خالل تليكوم العاملي جاء مثرة جهود أصحاب مصلحة   •
 ،Microso� وشركة ،Deloi�e متعددين أشرف االحتاد على تيسريها، بشراكة مع جامعة أكسفورد، وشركة
ومعهد Potomac، ومعهد RAND Europe، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)، والبنك 

الدويل، ومؤسسات أخرى.
تنفيذ مبادرات وأنشطة عديدة يف جمال ثقافة األمن السيرباين والتعامل مع القضايا ذات الصلة به (يف بلدان   •

مثل تونس وإيران والكامريون وأوكرانيا وغريها).
تقدمي املساعدة يف إنشاء وتعزيز أفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية (يف بلدان مثل قربص وقريغيزستان   •

ومالوي وبوتسوانا وغامبيا وبوروندي وساموا وتونغا).
تنفيذ مخسة متارين سيربانية إقليمية يف أذربيجان والكويت وقربص واألرجنتني وكوت ديفوار.  •

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماتها64  2-3.D

استمرت الدول األعضاء يف االضطالع بالعديد من األنشطة من أجل وضع اسرتاتيجيات إلكرتونية وطنية لتعزيز 
بيئة مؤاتية لتوسيع نطاق تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتشمل هذه األنشطة من بني ما تشمل ما 

يلي:

فيما خيص الصحة اإللكرتونية:

مبادرة الصحة املتنقلة من أجل مكافحة األمراض غري املعدية (NCD) املشرتكة بني االحتاد ومنظمة الصحة   •
العاملية واملسماة "متتع بصحة جيدة بفضل االتصاالت املتنقلة" تواصل تقدمي الدعم ألحد عشر بلدًا يف إدارة 
مشروعات للصحة املتنقلة تتعلق باإلقالع عن التدخني ومرض السكري وسرطان عنق الرحم واألمراض 

التنفسية.
نشرت كتيبات تنفيذ الصحة املتنقلة من أجل مكافحة األمراض غري املعدية بشأن مرض السكري املتنقل   •

والسرطان املتنقل واإلقالع عن التدخني املتنقل والشيخوخة املتنقلة والتنفس حبرية املتنقل.

القرارات 1 و5 و9 و15 و30 و33 و37 و45 و50 و59 و64 و67 و69 و78 و79 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ واملقرران 5 و13 ملؤمتر   63

املندوبني املفوضني؛ وقراراته 25 و71 و72 و130 و179 و181؛ والقرارات 50 و52 و58 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل 
جيم5 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ وأهداف التنمية املستدامة 1 و3 و4 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و16 و17

القرارات 1 و5 و30 و54 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ واملقرران 5 و13 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وقراراته 25 و71 و72 و139 و140   64

و183 و202؛ وخط العمل جيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ وأهداف التنمية املستدامة 2 و3 و4 و6 و7 و8 و11
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يف سياق املشروع املشرتك "حمور االبتكار واملعارف يف جمال الصحة املتنقلة املشرتك بني االحتاد ومنظمة الصحة   •
العاملية يف االحتاد األورويب"، أطلقت دعوة للتعبري عن االهتمام وطلب مقرتحات الستضافة احملور. وجاري 

التعاقد مع الدولة املضيفة للمحور.
للبلدان  الصحة  اتفق االحتاد ومنظمة  املتنقلة والصحة اإللكرتونية يف األمريكيتني،  الصحة  يف إطار مبادرة   •
األمريكية (PAHO) على تطبيق جمموعة أدوات اسرتاتيجية للصحة اإللكرتونية الوطنية يف ُغيانا. وقد أعدت 
الصيغة النهائية من مشروع االسرتاتيجية الشاملة وقدمت كمسامهة من االحتاد يف عملية أطول أجًال ستواصل 

منظمة الصحة للبلدان األمريكية وغيانا تنفيذها إىل غاية يوليو 2019.
فيما خيص الزراعة اإللكرتونية:

ُنظمت مسابقة مكافحة اجلوع HackAgainstHunger# بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة (FAO) هبدف   •
التعرف على حلول مبتكرة ودعمها، والتصدي للتحديات يف جمال األغذية والزراعة.

وُقدمت املساعدة ألفغانستان يف إعداد اسرتاتيجيتها اخلاصة بالزراعة اإللكرتونية، بشراكة مع منظمة األغذية   •
والزراعة واحلكومة الوطنية.

فيما خيص التعلم اإللكرتوين:

نظم االحتاد بالتعاون مع اليونسكو أسبوع التعلم عرب األجهزة احملمولة لعام 2018 الذي يركز على التحديات   •
واالسرتاتيجيات ويهدف إىل إتاحة فرص تطوير املهارات الرقمية للجميع.

ُأطلق مشروع اهلوية الرقمية من أجل التنمية الذي يهدف إىل تقدمي املساعدة للبلدان، وال سيما البلدان ذات الدخل 
املنخفض واملتوسط (LMIC)، ونشر مبادرات اهلوية الرقمية اليت ميكن أن تتيح خدمات ذات قيمة مضافة يف معظم 
جماالت االقتصاد الرقمي، مبا يف ذلك اخلدمات املالية، والصحة، والزراعة، والتعليم، وذلك ضمن جماالت أخرى.

(التطبيقات  والنيجر  اإللكرتونية)،  (الصحة  ولبنان  اإللكرتونية)،  (الصحة  أوكرانيا  أنشطة يف  بنجاح  وُنظمت 
اإللكرتونية).
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اهلدف D.4: بناء القدرات البشرية واملؤسسية وتوفري البيانات واإلحصاءات وتعزيز الشمول الرقمي 
وتقدمي مساعدة مركزة للبلدان ذات االحتياجات اخلاصة

النتائج:
D.4-1: تعزيز بناء قدرات األعضاء يف اإلدارة الدولية لإلنرتنت

D.4-2: حتسني معارف ومهارات أعضاء االحتاد يف استخدام االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

D.4-3: إذكاء الوعي بدور بناء القدرات البشرية واملؤسسية يف جمال االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية لدى 
أعضاء االحتاد

D.4-4: تعزيز معلومات ومعارف صانعي السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن االجتاهات والتطورات احلالية يف جمال 
االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أساس إحصاءات وحتليل بيانات االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

القابلة للمقارنة دوليًا وذات اجلودة العالية
D.4-5: تعزيز احلوار بني منتجي بيانات االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومستخدميها وزيادة قدرات ومهارات 

منتجي إحصاءات االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتنفيذ عمليات مجع البيانات على املستوى الوطين استنادًا إىل املعايري 
واملنهجيات الدولية

D.4-6: تعزيز قدرة الدول األعضاء على وضع وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات واملبادئ التوجيهية املتعلقة باإلدماج الرقمي 
لضمان فرص انتفاع ذوي االحتياجات اخلاصة من االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وضمان استخدام االتصاالت�

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التمكني االجتماعي واالقتصادي لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة
D.4-7: حتسني قدرة األعضاء على تزويد األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة بالتدريب لإلملام باملعارف الرقمية والتدريب على 

استخدام االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية
D.4-8: حتسني قدرة األعضاء على تزويد األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة بالتدريب لإلملام باملعارف الرقمية والتدريب على 

استخدام االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية
D.4-9: حتسني النفاذ إىل االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسني استخدامها يف أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية 

الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
D.4-10: تعزيز قدرات أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية يف تنمية االتصاالت�تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت

التقدم احملرز
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النواتج
بناء القدرات65  1-4.D

نفذ مكتب تنمية االتصاالت يف عام 2018 أنشطة لبناء القدرات أدت إىل تقوية املهارات البشرية وتعزيز املعرفة 
يف جمال االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني أعضاء االحتاد.

 ،(CoE) التدريب والشراكات: تنفَّذ أنشطة بناء القدرات بالتعاون الوثيق مع الشركاء، مبا يف ذلك مراكز التميز
والقطاع اخلاص، واهليئات األكادميية وغريها من مؤسسات التدريب. وتعد منصة أكادميية االحتاد القناة الرئيسية 

إلتاحة أنشطة التدريب اليت يقدمها االحتاد. 

شبكة مراكز التميز (CoE) هي القناة الرئيسية لتنفيذ التدريب يف إطار أكادميية االحتاد. ويف عام 2018، تلقى 
التدريب حنو 840 1 مشاركًا يف 55 دورة نظمتها شبكة مراكز التميز. وباإلضافة إىل ذلك، وبالتعاون مع شركاء 
آخرين، ُنظم 37 نشاطًا تدريبيًا وأنشطة لبناء القدرات يف عام 2018 شارك فيها 883 1 مشاركًا، وتضمن ذلك 
17 نشاطًا على املستوى اإلقليمي. وركزت أنشطة بناء القدرات على املجاالت الرئيسية التالية: السياسة العامة 

والتنظيم، والنفاذ إىل النطاق العريض، واألمن السيرباين، وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا، 
وإدارة الطيف، وإدارة اإلنرتنت، واالبتكار، واإلذاعة الرقمية، واملطابقة وقابلية التشغيل البيين، واحلوسبة السحابية، 

وجودة اخلدمة، وتيسري إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وواصل االحتاد تقدمي التدريب للبلدان النامية بالتعاون مع شركائه، مبا يف ذلك املعهد اإلفريقي لدراسات االتصاالت 
واملركز   ،Rohde & Schwarz (ITSO)، وجمموعة  الساتلية  لالتصاالت  الدولية  واملنظمة   ،(AFRALTI) املتقدمة
الدويل للفيزياء النظرية (ICTP) يف إيطاليا. وركزت أنشطة التدريب هذه خالل العام املاضي على جماالت االتصاالت 
الساتلية، ومراقبة الطيف وإدارة الطيف، وإنرتنت األشياء. وبشراكة مع أكادميية اململكة املتحدة (UKTA)، واصل 

االحتاد من خالل أكادمييته تقدمي برنامج منح شهادة ماجستري إلكرتونية يف إدارة االتصاالت.

القرارات 1 و5 و9 و15 و20 و21 و22 و30 و32 و33 و36 و40 و50 و59 و73 و77 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ واملقرران 5 و13   65

ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وقراراته 25 و71 و72 و137 و139 و140 و176 و188 و189 و197 و199 و202؛ والقرار 1143 للمجلس؛ 
والقرارات 54 و59 و72 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم4 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات والفقرات 8 و22 و23أ 
و26ز و49 و51 و65 و72ح و86 و87 و90ج ود و و و95 و114ب من برنامج عمل تونس؛ وأهداف التنمية املستدامة 1 و2 و3 و4 و5 

و6 و9 و12 و13 و14 و16 و17

https://academy.itu.int/index.php?lang=en
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وأُبرمت اتفاقات شراكة جديدة مع منظمة Wayfindr لتقدمي التدريب على تصميم أنظمة التصفح الشبكي القائم 
على الصوت من أجل ذوي اإلعاقة البصرية، ومع أربعة شركاء من أمريكا الالتينية لتنفيذ برنامج إدارة االتصاالت 

االسرتاتيجية.

إعداد الدورات التدريبية: يف إطار أكادميية االحتاد، أعد مكتب تنمية االتصاالت برامج تدريبية شاملة وعالية 
اجلودة. يف الفرتة 2018-2019، مت وضع أو حتديث أو بلورة أو سيتم البدء يف برنامج تدريب بشأن املواضيع التالية: 

.(IoT) إدارة الطيف وجودة اخلدمة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري املناخ وإنرتنت األشياء

الندوة العاملية بشأن بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: ُعقدت الندوة العاملية بشأن بناء 
القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (CBS) لعام 2018 يف الفرتة من 18 إىل 20 يونيو 2018 يف 
واملجتمع  االقتصاد  أجل  املهارات من  "تطوير  الدومينيكية، وركزت على موضوع  اجلمهورية  سانتو دومينغو، 
الرقميني". وتعد الندوة أبرز حدث عاملي يعىن بتطوير القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتضمنت 
نتائج الندوة إرشادات اسرتاتيجية للمجتمع الوطين والدويل بشأن املسائل املتعلقة بتطوير املهارات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات الرقمية. وسامهت الندوة أيضًا يف تعزيز التعاون بني االحتاد والقطاعني العام 

واخلاص ومؤسسات األعمال واألوساط األكادميية يف بناء القدرات استشرافًا للمستقبل الرقمي.

بناء القدرات يف بيئة متغرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: صدر يف عام 2018 منشور "بناء القدرات يف 
بيئة متغرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2018". ويتضمن هذا العدد الثاين مقاالت تسلط الضوء على 
خمتلف مستويات املهارات املطلوبة، بدءًا من املهارات الرقمية األساسية اليت يرمى منها إىل إذكاء الوعي بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واملساعدة على استخدام التطبيقات البسيطة، وانتهاًء باملهارات الرقمية املتقدمة املوجهة 

للتعامل مع متطلبات أكثر تعقيدًا، مثل إدارة الشبكة وحتليل البيانات.

إحصاءات االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت66  2-4.D

يستضيف مكتب تنمية االتصاالت أمشل جمموعة من بيانات وإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل 
إليها  والنفاذ  املعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  مبا يف ذلك  احملورية،  املواضيع  يف خمتلف جماالت 
واستخدامها، وسياساهتا وتنظيمها، وقضايا سياسات التكلفة والتعريفة. وقد أفضت األعمال اليت اضطلع هبا االحتاد 
يف إطار هذا الناتج إىل زيادة توفر إحصاءات املعلومات واالتصاالت والقابلة للمقارنة دوليًا ونشرها يف الوقت 

املناسب.

 (WTIS) وعقدت الدورة السادسة عشرة من الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف جنيف يف ديسمرب 2018. وشهدت ندوة عام 2018 حضور أكثر من 320 مشاركًا من 85 بلدًا، ميثلون منظمات 
القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك وزارات وهيئات تنظيمية ومكاتب إحصائية وطنية وجامعات ومؤسسات حبثية 
وشركات تشغيل االتصاالت وشركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فضًال عن منظمات إقليمية ودولية. 
وُعقدت خالل هذه الندوة جلسات عامة تناولت اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
والبيانات املطلوبة يف رصد التأثري االجتماعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحتقيق التنمية املستدامة من خالل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: ضمان "أّال يتخلف أحد عن الركب"، وعلوم البيانات وتكنولوجيا املعلومات 
لتنمية  اجلديد  القياسي  الرقم  تقرير عن حالة  مبا يف ذلك  املعلومات،  قياس جمتمع  تقرير  واالتصاالت، وإصدار 

القرارات 1 و5 و8 و30 و33 و37 و43 و50 و51 و52 و57 و59 و60 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ واملقرران 5 و13 ملؤمتر املندوبني   66

املفوضني؛ وقراراته 25 و71 و72 و137 و139 و140 و176 و188 و189 و197 و199 و200 و202؛ تتصل إحصاءات االتصاالت�
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت برصد تنفيذ مجيع خطوط عمل القمة العاملية ملجتمع املعلومات يف خطة عمل جنيف، واملشار إليها يف 

الفقرات 112-119 من برنامج عمل تونس ملجتمع املعلومات؛ وأهداف التنمية املستدامة 4 و5 و9 و17

https://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Pages/events/CBS/2018/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Pages/events/CBS/2018/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Pages/events/CBS/2018/default.aspx
https://academy.itu.int/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=688&lang=en
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة للمستقبل، واالحتياجات 
اجلديدة من البيانات من أجل االقتصاد الرقمي، والبيانات الذكية من أجل تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ووضع سياساهتا، وإتاحة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتكاليف ميسورة.

السياسات  املنتجات اإلحصائية من أجل حتسني معلومات ومعارف واضعي  العديد من  ويف عام 2018، صدر 
وغريهم من أصحاب املصلحة فيما خيص االجتاهات والتطورات الراهنة يف جمال االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

املعلومات  لالتصاالت�تكنولوجيا  العاملية  للمؤشرات  االحتاد  بيانات  قاعدة  من  صيغة  أحدث  صدرت   •
البيانات أصحاب الشأن من اختاذ  واالتصاالت والكتاب السنوي لإلحصاءات يف يناير 2019. وستمكن 

قرارات مستنرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، استنادًا إىل إحصاءات قابلة للمقارنة دوليًا.
صدر املنشور املشرتك لالحتاد والبنك الدويل "كتيب بيانات خمتصر عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   •

لعام 2018" يف يوليو 2018.
اكتملت بنجاح عمليات مجع البيانات لعام 2018. وقدم حنو 160 بلدًا ردودًا على االستبيان الطويل ملؤشرات   •
املعيشية بشأن  الطويل لألسر  بلدًا ردودًا على االستبيان   84 2018. وقدم حنو  لعام  االتصاالت يف العامل 
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2018، ورّد 149 بلدًا على استبيان سلة أسعار تكنولوجيا 
 2019 لعام  العاملية  االتصاالت  ملؤشرات  القصري  االستبيان  وأرسل   .2018 لعام  واالتصاالت  املعلومات 
واالستبيان الطويل لألسر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2019 إىل الدول األعضاء يف أوائل 

عام 2019 وأرسل استبيان سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مارس 2019.
هناية  يف  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الرئيسية  للمؤشرات  واإلقليمية  العاملية  التقديرات  صدرت   •
عام 2018، مبا يف ذلك بيانات عن نسبة السكان الذين يستخدمون اإلنرتنت، وهي نسبة جتاوزت 50 يف املائة 

يف عام 2018.
صدر تقرير "قياس جمتمع املعلومات لعام 2018" أثناء الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات   •
واالتصاالت لعام 2018، حيث يضم فصًال عن اجتاهات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويتضمن هذا 
التقرير حتليًال لقياس مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باالستعانة بالنتائج املستمدة من بيانات االحتاد 
بشأن األسر ومن مصادر أخرى. ويتضمن أيضًا حتليًال لإليرادات واالستثمارات يف قطاع االتصاالت، وخمتلف 
وإتاحتها  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  أسعار خدمات  لتعقب ومقارنة  االحتاد  اليت جيمعها  املقاييس 
بأسعار ميسورة يف مجيع أحناء العامل. وقد ساهم هذا التقرير يف تعزيز معارف واضعي السياسات واملستثمرين 
وأصحاب األعمال بشأن االجتاهات الراهنة يف أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الختاذ قرارات قائمة 
على األدلة، من خالل توفري حتليل دقيق لتطورات االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على صعيد 

العامل.
وقد سامهت األنشطة اليت أجراها االحتاد يف إطار هذا الناتج يف تعزيز التعاون وحتسني املنهجيات واملؤشرات الدولية 
لإلحصاءات املتعلقة مبجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك من خالل عمل فريق اخلرباء املعين مبؤشرات 
االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (EGTI) وفريق اخلرباء املعين باملؤشرات األسرية يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت (EGH). وقد عقدت اجتماعات فريقي اخلرباء املذكورين يف جنيف، يف أكتوبر 2018.

وقد تعززت قدرات ومهارات منتجي إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجع البيانات وإنتاج مؤشرات 
دولية قابلة للمقارنة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتليل هذه املؤشرات، وذلك بفضل أنشطة بناء 

القدرات.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/ldb/LDB_ICT_2018.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/ldb/LDB_ICT_2018.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/ldb/LDB_ICT_2018.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-1-E.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-1-E.pdf
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يواصل االحتاد القيام بدور نشط يف الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، وهو 
أحد األعضاء الثالثة للجنتها التوجيهية إىل جانب كل من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومعهد 

.(UIS) اليونسكو لإلحصاء

الشمول الرقمي لألشخاص ذوي االحتياجات احملددة67  3-4.D

وضع مكتب تنمية االتصاالت يف متناول مجيع أعضاء االحتاد اسرتاتيجيات مبتكرة متكنهم من إعداد اسرتاتيجيات 
وطنية بشأن تطوير املهارات الرقمية، وذلك من خالل نشر جمموعة أدوات االحتاد اخلاصة باملهارات الرقمية على 
املوقع اإللكرتوين لالحتاد. ويتاح االطالع على جمموعة أدوات املهارات الرقمية بلغات االحتاد الست الرمسية، ويف 
نسخ إلكرتونية ونسخ معدة للقراءة على لوحات Kindle. وُتنظم أنشطة إلذكاء الوعي مبجموعة أدوات املهارات 
الرقمية إىل جانب احلملة املشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة العمل الدولية الرامية إىل تزويد الوظائف 
باملهارات الرقمية املنبثقة عن املبادرة العاملية بشأن الوظائف الالئقة للشباب، من أجل حتفيز أصحاب املصلحة على 
تدريب مخسة ماليني شاب وشابة على املهارات الرقمية اليت تؤهلهم للوظائف، وقد استفاد من هذه األنشطة 
250 1 عضوًا من أعضاء االحتاد وغريهم من أصحاب املصلحة من خالل مشاركتهم يف مناسبات خمتلفة، مبا يف 

ذلك احلوار رفيع املستوى بشأن املهارات الرقمية املنظم للقمة العاملية ملجتمع املعلومات، وأسبوع التعلم عرب األجهزة 
احملمولة يف باريس، واحلدث الذي نظم يف بروكسيل ببلجيكا بشأن املهارات الرقمية للجميع: تسريع وترية التنافسية 

والنمو الشامل يف أوروبا.

ويف عام 2018، نظم 131 بلدًا أنشطة يف إطار االحتفال باليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وُشجعت 748 57 فتاة مشاركة يف 186 2 نشاطًا على متابعة الدراسة يف ختصصات قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والعمل فيها. وُنظمت أنشطة يف 20 بلدًا يف منطقة إفريقيا، و31 بلدًا يف األمريكيتني، 
وعشرة بلدان يف املنطقة العربية، و22 بلدًا يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ومثانية بلدان يف منطقة كومنولث الدول 
املستقلة، و30 بلدًا يف املنطقة أوروبا. وقد انضمت إىل احلملة عام 2018 بلدان جديدة مشلت كًال من منغوليا 
وجزر سليمان وطاجيكستان وتيمور-ليشيت وأوزبكستان. ونظمت مؤسسة Cisco، وهي عضو يف قطاعات االحتاد، 
أنشطة استفادت منها 349 4 فتاة، بينما نظمت شركة �Microso أحداثًا لنحو 600 3 فتاة. وُسجلت أعلى 
معدالت إقبال الفتيات على تلك األنشطة يف كل أملانيا وهولندا وايطاليا واسبانيا والسنغال وكولومبيا وغواتيماال 

وتشيلي جذبت أكرب عدد من الفتيات (مرتبًة حبسب أعداد الفتيات املشاركات).

تنمية  أنشطة قطاع  التوعية بشأن  املصلحة من محالت  500 1 من أعضاء االحتاد وأصحاب  أكثر من  واستفاد 
االتصاالت واألحداث اليت ينظمها، وأتيحت موارد رئيسية ملساعدة األعضاء على النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

وأتيح خالل عام 2018 االطالع يف مدونة الشمول الرقمي اإلخبارية على 192 برناجمًا وممارسة يف جمال الشمول 
الرقمي، ووصل عدد مشاهدات نشرات هذه املدونة إىل 585 6 مشاهدة. وقد زاد الوعي وجرى تبادل أفضل 
املمارسات تلك بني أعضاء االحتاد من خالل النشر األسبوعي ملمارسات واسرتاتيجيات الشمول الرقمي املبتكرة 

على مدونة قطاع تنمية االتصاالت للشمول الرقمي.

القرارات 1 و5 و9 و11 و15 و20 و21 و22 و23 و30 و32 و55 و58 و68 و76 و77 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ واملقرران 5 و13   67

ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وقراراته 25 و30 و32 و33 و34 و36 و37 و64 و70 و71 و131 و139 و140 و175 و184 و198 و202؛ 
والقراران 55 و69 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخطوط العمل جيم2 وجيم4 وجيم7 وجيم8 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات 

والفقرة 90 من جدول أعمال تونس ملجتمع املعلومات؛ وأهداف التنمية املستدامة 1 و4 و5 و8 و9 و10 و11 و16 و17 
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وُنظمت أحداث يف مناطق األمريكتني وأوروبا وإفريقيا والدول العربية دعمًا للمبادرات اإلقليمية اخلاصة بإتاحة 
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وُأعدت جمموعة من ثالث دورات تدريب إلكرتوين تناسب وترية كل متعلم بعنوان "النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت: مفتاح التواصل الشامل" لتمكني مجيع أصحاب املصلحة من اكتساب فهم جيد للنفاذ إىل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مع الرتكيز على السياسات واللوائح واجتاهات التكنولوجيا وقواعد املشرتيات العامة ذات 
 2017 لعام  االتصاالت  لتنمية  العاملي  املؤمتر  لنتائج  استجابة  التدريبية  الدورات  هذه  إعداد  وجاء   الصلة. 
(WTDC-17). وأُنتج حنو 15 برنامج تعليمي فيديوي عن كيفية إعداد ومعاجلة الوثائق الرقمية القابلة للنفاذ باللغات 

اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية.

D.4-4: مساعدات مركزة ألقل البلدان منوًا (LDC) والدول اجلزرية الصغرية النامية (SIDS) والبلدان 
68(LLDC) النامية غري الساحلية

قدم مكتب تنمية االتصاالت مساعدة مركزة استهدفت بلدانًا تصنف ضمن أقل البلدان منوًا والبلدان غري الساحلية 
األقل منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية، هي: أفغانستان، بوليفيا، وبوروندي، وغينيا بيساو، وإسواتيين، وهاييت، 
وكرييبايت، ومالوي، وميامنار، وباراغواي، وساو تومي وبرينسييب، وجزر سليمان، والصومال، وجنوب السودان، 
املتعلقة  األنشطة  املقدمة مجيع  املساعدة  وأوزبكستان. ومشلت  وأوغندا،  وتيمور-ليشيت،  والسودان، وسورينام، 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال سيما يف جماالت اإلصالحات التنظيمية لألسواق، واالتصاالت يف حاالت 
الطوارئ واالستجابة للكوارث، واملساواة بني اجلنسني، واألمن السيرباين، والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، وإدارة الطيف.

وقد قدم االحتاد تقريرًا عن التقدم الذي أحرزته البلدان النامية غري الساحلية فيما يتعلق بتنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وقدم مدخالت إىل تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن استعراض منتصف املدة لتنفيذ برنامج عمل 

فيينا.

القرارات 16 و17 و18 و21 و25 و26 و30 و33 و36 و37 و50 و51 و52 و53 و57 و60 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ واملقرران   68

5 و13 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وقراراته 25 و30 و32 و33 و34 و36 و70 و71 و123 و124 و125 و126 و127 و135 و159 و160 
و161 و193 و202؛ والقرار 12 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية؛ والقرار 1 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية؛ وخطا العمل جيم4 
وجيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات والفقرات 9 و23 و26 و49 و59 و87 و95 من من جدول أعمال تونس ملجتمع املعلومات؛ وأهداف 

التنمية املستدامة 1 و3 و4 و5 و6 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 
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اهلدف D.5: تعزيز اجلهود املبذولة حلماية البيئة والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره وإدارة 
حاالت الكوارث باالستفادة من االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

النتائج:
D.5-1: حتسني إتاحة املعلومات واحللول للدول األعضاء بشأن التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره

D.5-2: حتسني قدرة الدول األعضاء فيما يتعلق باألطر السياساتية والتنظيمية للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره

D.5-3: وضع سياسات بشأن النفايات اإللكرتونية

D.5-4: وضع أنظمة قائمة على املعايري للمراقبة واإلنذار املبكر يتم توصيلها بالشبكات الوطنية واإلقليمية

D.5-5: التعاون لتسهيل االستجابة للطوارئ يف حاالت الكوارث

D.5-6: إقامة شراكات بني املنظمات املعنية باستعمال أنظمة االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التأهب 
للكوارث والتنبؤ هبا والتخفيف من آثارها

D.5-7: زيادة الوعي بشأن التعاون اإلقليمي والدويل لتسهيل النفاذ إىل املعلومات ذات الصلة باستخدام االتصاالت�تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف حاالت الطوارئ وتبادهلا

التقدم احملرز



61

تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وعن أنشطة االحتاد

النواتج
D.5-1: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره69

يعمل مكتب تنمية االتصاالت على بناء القدرات يف جمال تغري املناخ واملخلفات اإللكرتونية من خالل تنظيم عدد 
من ورش العمل والتدريب، ال سيما يف جمال إحصاءات النفايات اإللكرتونية، واملجاالت الكهرمغنطيسية، وتغري 

املناخ، وإدارة الكوارث، ودور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التخفيف من آثار تغري املناخ.

ويواصل االحتاد تعزيز عمله مع الشراكة العاملية إلحصاءات املخلفات اإللكرتونية (GESP)، اليت تضم كًال من 
االحتاد وجامعة األمم املتحدة (UNU) والرابطة الدولية للنفايات الصلبة (ISWA). وتقوم هذه الشراكة بإنشاء بوابة 

على اإلنرتنت لنشر البيانات واملعلومات املتعلقة باملخلفات اإللكرتونية. ويتوقع إطالق البوابة يف مارس 2019.

املخلفات  بشأن  تقرير  إقليميًا إلصدار  االحتاد مشروعًا  GESP، سينفذ  الشراكة  إطار  2019، ويف  مارس  ويف 
اإللكرتونية للمنطقة العربية الستعراض الوضع احلايل إلدارة املخلفات اإللكرتونية يف الدول العربية.

ومكتب تنمية االتصاالت هو عضو نشيط يف فريق إدارة البيئة (EMG) يضطلع بدور رئيسي يف حتالف النفايات 
اإللكرتونية، الذي أطلق يف إطار جلسة حوار رفيع املستوى خصصت ملوضوع "بناء حتالف من أجل النفايات 
اإللكرتونية" خالل منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات (WSIS) لعام 2018. ويعكف هذا التحالف الذي يضم 
سبعة رؤساء لوكاالت تابعة لألمم املتحدة تعمل يف جمال النفايات اإللكرتونية على إعداد رؤية جديدة بتطوير رؤية 
جديدة موجهة حنو اقتصاد التدوير مع الرتكيز على النفايات اإللكرتونية. وتساهم هذه املبادرة يف إذكاء الوعي 
بضرورة التصدي لتحديات النفايات اإللكرتونية وتقدم أيضًا للقطاعني العام واخلاص إرشادات بشأن السياسات 
املتعلقة هبذا املجال. وحتظى املبادرة بدعم من جملس التجارة العاملي للتنمية املستدامة (WBCSD) واملنتدى االقتصادي 
العاملي (WEF). ويعد املكتب حاليًا النضمام ثالث وكاالت أخرى من وكاالت األمم املتحدة (منظمة الصحة 
العاملية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ومركز التجارة الدولية) إىل حتالف املخلفات اإللكرتونية والذي 

سيتم أثناء احلوار رفيع املستوى ملنتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات يف 2019.

وقام حتالف املخلفات اإللكرتونية مع املنتدى االقتصادي العاملي وجملس التجارة العاملي للتنمية املستدامة بنشر تقرير 
جديد عن رؤية جديدة للتدوير من أجل اإللكرتونيات: آن األوان النطالقة عاملية. وشارك أمني عام االحتاد يف 
مؤمتر صحفي يف االجتماع السنوي لعام 2019 للمنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس لإلعالن عن إصدار هذا 

التقرير املشرتك.

وأكمل مكتب تنمية االتصاالت تنفيذ املشروع التجرييب املتعلق بإنشاء مصنع ملعاجلة النفايات اإللكرتونية، وهو 
مشروع أعد باالشرتاك مع جامعة La Plata يف األرجنتني. ويقدم هذا املصنع حلوًال ملموسة ملشكالت النفايات 
اإللكرتونية يف املدن، وفقًا ألهداف التنمية املستدامة. ومشل هذا املشروع إعداد تقرير عن املبادرات الناجحة يف 
إدارة النفايات اإللكرتونية يتضمن معلومات عن خمتلف مبادرات إدارة النفايات اإللكرتونية يف ستة بلدان خمتلفة 

من مجيع أحناء العامل.

القرارات 17 و21 و30 و32 و37 و50 و52 و53 و66 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ واملقرران 5 و13 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وقراراته   69

25 و71 و182؛ والقرار 73 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ وأهداف التنمية 

املستدامة 3 و5 و9 و11 و13 و14 و15
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D.5-2: اتصاالت الطوارئ70

نظم االحتاد حمفًال ألصحاب املصلحة املتعددين بشأن دور االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدارة 
الكوارث واحلد من خماطرها جلزر الكارييب، وقد استضافته وزارة املعلومات والعلوم والتكنولوجيا واالتصاالت يف 
روسو، دومينيكا، يف الفرتة من 4 إىل 6 ديسمرب 2018. ووفر احلدث الفرصة لواضعي السياسات وأصحاب املصلحة 
الرئيسيني اآلخرين واملشاركني الضالعني يف إدارة الكوارث يف منطقة الكارييب ملناقشة واعتماد اسرتاتيجيات ملموسة 
بشأن الكيفية اليت تدعم هبا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أنشطة احلد من خماطر الكوارث وإدارهتا. وقد مت 
طرح أفضل املمارسات والتحديات والدروس املستفادة من جانب مجيع الوكاالت املشاركة من خمتلف اجلزر مبنطقة 
الكارييب. ومت التأكيد على ضرورة وأمهية وضع وتنفيذ خطط وطنية لالتصاالت يف حاالت الطوارئ على الصعيد 

الوطين وحتديد إجراءات تشغيل موحدة فضًال عن تنفيذ أنظمة لإلنذار املبكر (EW) والتحذير يف املنطقة.

ونظمت يف دار السالم، تنزانيا، يف الفرتة من 15 إىل 16 يناير 2019 ورشة عمل وطنية بشأن دور االتصاالت�
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدارة الكوارث واحلد من خماطرها. وشارك يف تنظيم ورشة العمل هيئة تنظيم 
االتصاالت يف تنزانيا واالحتاد. وكان الغرض من ورشة العمل زيادة الوعي بضرورة تعزيز استعمال تكنولوجيا 
املعلومات يف إدارة الكوارث واحلد من خماطرها يف البالد إضافًة إىل تناول القضايا الرئيسية املتعلقة بأفضل استعمال 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات املراقبة واإلنذار. وكان احلدث أيضًا مبثابة منصة لتبادل األفكار 
واملمارسات عن العمل املضطلع به من جانب املنظمات اإلنسانية الوطنية مثل الصليب األمحر الوطين وجلنة إدارة 
الكوارث. وعرض مشغلو القطاع اخلاص التقدم الذي أحرزوه خبصوص تأهب شبكاهتم (الثابتة واملتنقلة) يف حالة 

وقوع كوارث.

نظم االحتاد املنتدى العاملي الثالث بشأن االتصاالت يف حاالت الطوارئ (GET-19) - االبتكار معًا إلنقاذ األرواح: 
املعلومات واالتصاالت (ICTA) يف  تنظيم تكنولوجيا  الكوارث، واستضافة هيئة  إدارة  التكنولوجيا يف  استعمال 
موريشيوس يف الفرتة من 6 إىل 8 مارس 2019 يف مدينة باالكالفا. واحلدث الذي مجع حنو 180 مشاركًا، أكد 
على الصلة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلد من خماطر الكوارث والتنمية. وبني احلدث كيف وفر النمو 
املذهل يف شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا واالبتكار يف التكنولوجيا الفرص إلنقاذ األرواح 
واحلد من خماطر الكوارث وآثارها. وناقش املنتدى اسرتاتيجيات احلد من خماطر الكوارث واخلطط والسياسات 
البيانات  التكنولوجيات اجلديدة مثل  الضوء على دور  الطوارئ. وسلط احلدث  الوطنية لالتصاالت يف حاالت 
الضخمة وإنرتنت األشياء وعلم الروبوتيات والذكاء االصطناعي. وأكد احلدث أيضًا على االحتياجات والفرص 
والتحديات فيما يتعلق بالشراكات والتعاون بالنسبة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف السياق اإلنساين، مبا يف 
ذلك صياغة الشراكات القائمة بني قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلكومات واملجتمع املعين بالعمل 
اإلنساين. وناقش املنتدى GET-19 كيف ميكن ملنظمات العمل اإلنساين أن تسخر التكنولوجيا يف التأهب للنزاعات 

واألزمات اإلنسانية واالستجابة هلا بفعالية أكرب وتقدمي العون لضحاياها.

وسبق املنتدى GET-19 ورشة عمل قبل احلدث بشأن بروتوكول اإلنذار (CAP) ُعقدت يوم 5 مارس 2019. 
وسلطت ورشة العمل هذه الضوء على فوائد الربوتوكول CAP وعرضت أفضل املمارسات والدروس املستفادة 
بشأن هتيئة بيئة متكينية لالستفادة من الربوتوكول CAP. وأكدت ورشة العمل وبينت أن رسائل الطوارئ للربوتوكول 

القرارات 1 و5 و17 و21 و30 و32 و34 و37 و50 و52 و53 و69 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت؛ واملقرران 5 و13 ملؤمتر املندوبني   70

املفوضني؛ وقراراته 25 و37 و71 و98 و136 و140 و182 و202؛ والقراران 646 و647 للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية؛ والقرار 2 
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية؛ وخط العمل جيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ وأهداف التنمية املستدامة 3 و5 و9 و11 و13 و14 

و15
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CAP ميكن أن تنذر األشخاص املعرضني للمخاطر بسرعة وكفاءة باستغالل مجيع تكنولوجيات االتصاالت املتاحة، 

أيًا كان نوع اخلطر.

ويف مارس 2019، نشر االحتاد تقريرًا جديدًا عن "التكنولوجيات الواعدة واستعماهلا يف احلد من خماطر الكوارث 
وإدارهتا". ويوضح التقرير كيف تقوم هذه التكنولوجيات حاليًا بصقل العمليات من خالل نشر املعلومات احلساسة 
بسرعة أكرب وحتسني فهم مسببات الكوارث وتعزيز أنظمة اإلنذار املبكر وتقييم األضرار بسرعة وحتقيق إضافة إىل 
القاعدة املعرفية للسلوكيات االجتماعية واآلثار االقتصادية بعد وقوع أي أزمة ويسلط التقرير الضوء أيضًا على 
إضافة ضرورة  بينها  توصيات عديدة من  وإقامتها. ورفعت  الشراكات  نطاق  والتدريب وتوسيع  التنظيم  أمهية 
استحداث األنظمة والتقييس لتحسني تطبيق التكنولوجيا مع استحداث مستودع عاملي يضم املعلومات عن الكيفية 

اليت جيري هبا تطبيق التكنولوجيات الرقمية يف إدارة الكوارث.

األهداف املشرتكة بني القطاعات والنتائج احملرزة  6
األهداف املشرتكة بني القطاعات

I.1 تشجيع إجراء 
حوار دويل بني 

أصحاب املصلحة

I.2 تشجيع الشراكات 
والتعاون داخل بيئة 

االتصاالت� تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

I.3 تعزيز حتديد 
االجتاهات الناشئة يف بيئة 

 االتصاالت�
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وحتليلها

I.4 تعزيز�تشجيع 
االعرتاف (بأمهية) 

 االتصاالت�
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت كعامل 

متكيين لتحقيق التنمية 
االجتماعية واالقتصادية 

واملستدامة بيئيًا

I.5 تعزيز نفاذ األشخاص 
ذوي اإلعاقة وذوي 

االحتياجات احملددة إىل 
االتصاالت�تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

صلة األنشطة املشرتكة بني القطاعات بإطار نتائج االحتاد:
اهلدف I.5إمكانية النفاذ

اهلدف I.1جلنة النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة

اهلدف I.4تغري املناخ

اهلدف I.2األمن السيرباين

اهلدف I.4اتصاالت الطوارئ

اهلدف I.4متكني الشباب من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

اهلدف I.4املساواة بني اجلنسني

اهلدف I.2مسائل اإلنرتنت

اهلدف I.4االحتاد الدويل لالتصاالت واألمم املتحدة

اهلدف I.1: تعزيز احلوار الدويل بني أصحاب املصلحة
النتائج:

I.1-1:  زيادة التعاون بني أصحاب املصلحة املعنيني سعيًا إىل حتسني كفاءة بيئة االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Documents/2019/GET_2019/Disruptive-Technologies.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Documents/2019/GET_2019/Disruptive-Technologies.pdf
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التقدم احملرز

النواتج

I.1-1: مؤمترات عاملية ومنتديات وأحداث ومنصات مشرتكة بني القطاعات ملناقشات رفيعة املستوى 

(مثل املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية (WCIT) واملنتدى العاملي لسياسات االتصاالت�تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت (WTPF) والقمة العاملية ملجتمع املعلومات (WSIS) واليوم العاملي لالتصاالت 

وجمتمع املعلومات (WTISD) وتليكوم االحتاد) والذكرى اخلمسني بعد املائة لتأسيس االحتاد

(WSIS) القمة العاملية ملجتمع املعلومات
العمل جار للتحضري ملنتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات لعام 2019.

تليكوم االحتاد

ُنظم تليكوم العاملي لالحتاد 2018 يف الفرتة من 10 إىل 13 سبتمرب يف ديربان، جنوب إفريقيا. واستضافت احلدث 
حكومة جنوب إفريقيا ممثلة يف وزارهتا خلدمات االتصاالت والربيد. وكانت املرة األوىل اليت تتم فيها استضافة 
حدث من أحداث تليكوم العاملي لالحتاد يف منطقة إفريقيا ومجع احلدث بني دول وأطراف فاعلة رائدة وشركات 

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2019/
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2019/
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صغرية ومتوسطة من مجيع أحناء العامل. وحبث احلدث موضوع "االبتكار من أجل حتقيق تنمية رقمية أكثر ذكاًء". 
.C19�19 وميكن االطالع على التفاصيل الكاملة يف الوثيقة

جلنة النطاق العريض للتنمية املستدامة املشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو

االجتماع  22-23 سبتمرب وسبق  الفرتة  نيويورك يف  السنوي يف  اخلريفي  اجتماعها  العريض  النطاق  عقدت جلنة 
جلسات أفرقة العمل الثالثة واجتماع غري رمسي لشحذ األفكار. وأصدرت األفرقة الثالثة (الصحة الرقمية وريادة 
األعمال الرقمية والتأهب لألوبئة) تقاريرها اخلتامية. وأصدرت اللجنة أيضًا خطة عمل أفرقة العمل لعام 2019 
اللجنة يف  التعبري على اإلنرتنت. وناقشت  للرتكيز على سالمة األطفال على اخلط والتوصيلية يف إفريقيا وحرية 
جلستها العامة الرئيسية كيفية دفع اجلهود لتوصيل هؤالء الذين ليس لديهم نفاذ إىل اإلنرتنت. وتنشر جلنة النطاق 
العريض كل عام تقريرها السنوي "حالة النطاق العريض". ويبني التقرير الذي صدر يف سبتمرب 2018 عددًا متزايدًا 
من احلكومات اليت تقوم بإجراء مقارنات مرجعية حلالة النطاق العريض يف خططها الوطنية للنطاق العريض. وللمرة 
األوىل، أصبح لدى 15 بلدًا على األقل اسرتاتيجيات للنهوض باالستعمال اآلمن للذكاء االصطناعي. وُعقدت 
للمنتدى  السنوي  االجتماع  العاملي يف  االقتصادي  واملنتدى  العريض  النطاق  للجنة  يف يناير 2019 دورة خاصة 

لعام 2019 يف دافوس حتت موضوع "توصيل العامل يف الثورة الصناعية الرابعة".

اهلدف I.2: تشجيع الشراكات والتعاون داخل بيئة االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
النتائج:

I.2-1: زيادة التآزر الناتج عن الشراكات يف جمال االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التقدم احملرز

النواتج

(MoU) 2-2 مذكرات التفاهم.I2-1: تبادل املعارف والتواصل والشراكات؛ و.I

برنامج التوصيل يف 2020

برنامج التوصيل يف 2020 هو اإلطار الذي اعتمدته الدول األعضاء يف االحتاد يف 2014 طبقًا للخطة االسرتاتيجية 
لالحتاد للفرتة 2016-2019. وخالل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 يف أكتوبر 2018، اعتمدت خطة اسرتاتيجية 

جديدة مت فيها تعزيز هذا اإلطار (يسمى اآلن "برنامج التوصيل يف 2030").
األنشطة لدعم الشركات التقنية الصغرية واملتوسطة71

للشركات الصغرية واملتوسطة دور رئيسي يف ضمان النمو االقتصادي املستدام وغالبًا ما تكون مصدرًا لألدوات 
التمكينية املبتكرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. والقرار الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 
بفرض رسوم خمفضة على املنتسبني من الشركات الصغرية واملتوسطة (بعد مشروع جترييب ناجح أطلقه املجلس يف 
دورته لعام 2017 الختبار مشاركة هذه الشركات) سيساهم أكثر يف تعزيز هذا االجتاه. ومع ذلك، بعيدًا عن 
مسألة اإليرادات، من املهم اإلشارة إىل أن زيادة التنوع يف عضوية االحتاد سيساعد االحتاد على أن يعكس ويتكيف 
بشكل أفضل مع التغيريات يف األسواق، مبا يضمن زيادة ارتباط جلان دراسات االحتاد ونواجتها، مبا يف ذلك التوصيات 

خط العمل جيم2 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 9 من أهداف التنمية املستدامة  71

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0019/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.19-2018-PDF-E.pdf
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وأفضل املمارسات. واملأمول أيضًا أن الرسوم املخفضة للشركات الصغرية واملتوسطة ستساعد أيضًا على زيادة 
مشاركة الصناعة من البلدان النامية.

مسائل اإلنرتنت72

هناك تقرير منفصل ُرفع إىل املجلس (C19�33) يلخص أنشطة االحتاد منذ جملس 2018 فيما يتعلق بالقرارات 101 
و102 و133 و180. ويشمل التقرير أيضًا األنشطة املتعلقة بالقرار 206 (املراَجع يف ديب، 2018) ومن األنشطة 
 (NGN) وتطوير شبكات اجليل التايل (IP) اليت مشلها التقرير تلك املتعلقة مبا يلي: ( أ ) شبكات بروتوكول اإلنرتنت
وإنرتنت املستقبل، مبا يف ذلك التحديات على صعيد السياسات والتنظيم؛ (ب) اإلصدار السادس من بروتوكول 
والعناوين؛  امليادين  أمساء  إدارة  مبا يف ذلك  باإلنرتنت،  املتصلة  العامة  السياسات  (IPv6)؛ (ج) مسائل  اإلنرتنت 
(د)  بروتوكول الرتقيم اإللكرتوين (ENUM)؛ (ه ) توصيلية اإلنرتنت الدولية (IIC)�نقاط تبادل اإلنرتنت (IXP)؛ 

.(OTT) (و) اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت

اهلدف I.3: تعزيز حتديد االجتاهات الناشئة يف بيئة االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وحتليلها
النواتج:

I.3-1: مبادرات وتقارير مشرتكة بني القطاعات بشأن االجتاهات الناشئة يف جمال االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وغري ذلك من مبادرات مماثلة (مبا يف ذلك جملة أخبار االحتاد)

التقدم احملرز

القرارات 101 و102 و133 و180 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وخطوط العمل جيم2 وجيم4 وجيم5 وجيم6 وجيم7 وجيم8 وجيم9 للقمة   72

العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصدان 1.9 و9.ج من أهداف التنمية املستدامة

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0033/en
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النواتج

I.3-1: مبادرات وتقارير مشرتكة بني القطاعات بشأن االجتاهات الناشئة يف جمال االتصاالت�تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وغري ذلك من مبادرات مماثلة73

واالقتصادية  والتنظيمية واالجتماعية  والسياساتية  التكنولوجية  للجوانب  املناسب  الوقت  والدراسة يف  التحديد 
مبادرات يف مجيع  املعلومات واالتصاالت جاريان من خالل  االتصاالت�تكنولوجيا  الناشئة يف جمال  لالجتاهات 

القطاعات الثالثة واألمانة العامة.

الفريق املشرتك بني القطاعات بشأن االجتاهات الناشئة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يف 2018، اجتمع الفريق املشرتك بني القطاعات املعين باالجتاهات الناشئة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ثالث مرات وناقش موضوعات مثل توقعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 2018 واالجتاهات يف جمال 
محاية البيانات - الرتكيز على اللوائح التنظيمية لالحتاد األورويب حلماية البيانات العامة وكوكبة من أجل االتصاالت 
واملعلومات الساتلية. ويساعد الفريق أيضًا يف حتديد األعضاء احملتملني اجلدد من الصناعة من اهليئات األكادميية 

ودعوهتم لالنضمام إىل االحتاد.

ورقات املناقشة بشأن االجتاهات الناشئة

أصدر االحتاد يف سبتمرب 2018 ورقة جديدة بعنوان تقييم األثر االقتصادي للذكاء االصطناعي كانت األوىل ضمن 
بيئة  يف  الناشئة  باالجتاهات  وتقر  الورقة  وحتدد  الناشئة.  االجتاهات  بشأن  املناقشة  ورقات  من  سلسلة جديدة 
االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطرح املعلومات على مجيع أعضاء االحتاد لتعزيز قدراتنا على فهم 
الكيفية اليت تشكل هبا تنمية االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املجتمع. وتقدم الورقة األوىل املقدمة 
من معهد McKinsey Global إطارًا للتفكري بشأن األثر االقتصادي للذكاء االصطناعي. وهي تضع هذا األمر يف 
املهارات  ثورة يف  إىل  األمتتة واحلاجة  ديناميًا يف ضوء  املتغري  األعمال  الضوء على عامل  البحثي وتسلط  السياق 

واالستعمال املتزايد واحملتمل للذكاء االصطناعي من جانب أصحاب املصلحة املختلفني.

القرار 200 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ خطا العمل جيم2 وجيم4 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 9.ج من أهداف التنمية املستدامة  73

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-ISSUEPAPER-2018-1-PDF-E.pdf
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إحاطة بشأن االجتاهات الناشئة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يقوم االحتاد من خالل تنظيم املائدة املستديرة السنوية خلرباء االقتصاد والصناعة يف جمال االتصاالت�تكنولوجيا 
البارزين يف جمال صناعة  االقتصاد  مع خرباء  بتعزيز حواره  لالحتاد  العاملي  تليكوم  واالتصاالت يف  املعلومات 
االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف تليكوم 2018 يف ديربان، جنوب إفريقيا، تشارك االحتاد مع 
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف تنظيم املائدة املستديرة الرابعة خلرباء االقتصاد والصناعة يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، ملناقشة تسخري التكنولوجيات الناشئة ألغراض التنمية املستدامة، مع الرتكيز بشكل خاص 
على األسواق الناشئة يف إفريقيا. وقدمت نتائج هذا االجتماع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وعرضت يف 
االجتماع رفيع املستوى للعقد الثالث للتنمية الصناعية إلفريقيا (IDDA-3) أثناء اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

نيويورك يف سبتمرب 2018.

أنشطة األمم املتحدة بشأن الذكاء االصطناعي

هناك جهد مشرتك بني االحتاد و32 وكالة وهيئة تابعة لألمم املتحدة، اجلميع شركاء يف القمة العاملية الثانية للذكاء 
االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام "اجتماع شركاء األمم املتحدة للذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل 
العام" الذي ترأسه السيد هولني جاو، أمني عام االحتاد. ونظم االجتماع يف 24 سبتمرب 2018 مبقر صندوق األمم 
املتحدة للسكان (UNFPA) يف نيويورك. وكمتابعة، أطلق التقرير أنشطة األمم املتحدة بشأن الذكاء االصطناعي 
يف أكتوبر 2018. ويقدم هنا التقرير معلومات عن األنشطة املتنوعة واملبتكرة املتعلقة بالذكاء االصطناعي يف منظومة 
األمم املتحدة ويربز الكيفية اليت جيري هبا استعمال الذكاء االصطناعي يف مكافحة اجلوع والتخفيف من حدة تغري 
املناخ واملضي قدمًا يف حتقيق الصحة للجميع. ويتضمن التقرير أمثلة على كيفية تعاطي وكاالت األمم املتحدة مع 
الذكاء االصطناعي من أجل حتسيت االستجابة لتفشي األمراض ومراقبة استعمال الطاقة يف الوقت الفعلي وتيسري 

االنتقال إىل املدن الذكية املستدامة.

اهلدف I.4: تعزيز�تشجيع االعرتاف (بأمهية) باالتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعامل 
متكيين لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية واملستدامة بيئيًا

النتائج:
I.4-1: زيادة االعرتاف املتعدد األطراف واحلكومي الدويل باالتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتبارها عامًال متكينيًا 
شامًال جلميع الركائز الثالث للتنمية املستدامة (النمو االقتصادي واإلدماج االجتماعي والتوازن البيئي) على النحو احملدد يف الوثيقة 

اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة ريو+20 للتنمية املستدامة، ودعمًا لرسالة األمم املتحدة من أجل السالم واألمن وحقوق اإلنسان

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-UNACT-2018-1-PDF-E.pdf
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التقدم احملرز

النواتج

I.4-1: تقارير ومدخالت أخرى لعمليات األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت واملتعددة األطراف 
واحلكومية الدولية74

االحتاد الدويل لالتصاالت واألمم املتحدة
استمر االحتاد يف املتابعة واملشاركة وتقدمي املدخالت لعمليات املتابعة واالستعراض العاملية خلطة التنمية املستدامة 
لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة (SDG) اليت جتري سنويًا يف املنتدى السياسي رفيع املستوى (HLPF). ويشمل 
ذلك مدخالت من جملس االحتاد ومشاركات مع كيانات منظومة األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف 
التنمية املستدامة. وعزز  أحداث جانبية للرتويج الستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أهداف 
االحتاد أيضًا اتصاله بالبلدان اليت تعرض تقاريرها الطوعية لالستعراض الوطين لزيادة إبراز الدور احلاسم لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت كأداة متكينية لتحقيق التقدم وتسريعه فيما يتعلق بالتنمية املستدامة. ويرد تقرير كامل يف 

.C19�INF�8 الوثيقة
احلماية البيئية75

يواصل االحتاد املسامهة يف عمل منظومة األمم املتحدة من خالل املشاركة بانتظام يف عمليات ومؤمترات األمم 
املتحدة الرئيسية بشأن هذا املوضوع مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (UNFCCC) ومجعية األمم 
املتحدة للبيئة. ويعمل قطاع تقييس االتصاالت جنبًا إىل جنب مع املبادرة العاملية لالستدامة اإللكرتونية ومبادرة 
األهداف القائمة على العلم ووكالة الطاقة الدولية من أجل مشروع توصية ITU-T بشأن "مسارات انبعاثات غازات 

76.UNFCCC االحتباس احلراري لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتوافقة مع اتفاق باريس لالتفاقية

ويعمل مكتب تنمية االتصاالت على بناء القدرات يف جمال تغري املناخ من خالل تنظيم ورش عمل ودورات تدريب، 
مبا يف ذلك يف جمال تغري املناخ، وإدارة الكوارث، ودور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التخفيف من آثار 

تغري املناخ.
الصحة اإللكرتونية77

تواصل مبادرة الصحة املتنقلة املشرتكة بني االحتاد - منظمة الصحة العاملية ملكافحة األمراض غري املعدية "متتع بصحة 
جيدة بفضل التكنولوجيات املتنقلة" تقدمي الدعم إىل أحد عشر بلدًا إلدارة مشاريع للصحة اإللكرتونية من أجل 
اإلقالع عن التدخني ومرض السكري وسرطان عنق الرحم واألمراض النفسية. ويوضح املزيد من األنشطة يف 

.2-3.D القسم

القرار 200 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وخطوط العمل جيم2 وجيم5 وجيم6 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 9 من أهداف التنمية   74

املستدامة
القرارات 25 و71 و172 و182 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وخط العمل جيم7 (البيئة اإللكرتونية) للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد   75

أهداف التنمية املستدامة 5.1 و4.2 و6.11 و2.12 و5.12 و6.12 و12.أ
(البيئة  العمل جيم7  لتقييس االتصاالت؛ وخط  العاملية  للجمعية   73 املفوضني؛ والقرار  املندوبني  25 و71 و172 و182 ملؤمتر  القرارات   76

اإللكرتونية) للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف التنمية املستدامة 5.1 و4.2 و6.11 و2.12 و5.12 و6.12 و12.أ
القرار 183 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وخط العمل جيم7 (الصحة اإللكرتونية) للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف التنمية   77

املستدامة 3.1 و4.1 و5.1 و1.2 و1.2 و3.3 و8.3 و6.5 و5.ب و8.17 و19.17

https://www.itu.int/md/S19-CL-INF-0008/en
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املدن الذكية املستدامة78

مبادرة متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة (U4SSC) اليت يتوىل تنسيقها االحتاد وجلنة األمم املتحدة االقتصادية 
ألوروبا وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وتدعمها 13 هيئة أخرى تابعة لألمم املتحدة، تدعو إىل أن 
يكون لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - ومعايري هذه التكنولوجيا بوجه خاص - دور حاسم يف االنتقال إىل 
املدن الذكية املستدامة. وأدى التعاون الذي أطلقه املبادرة إىل أن تقوم أكثر من 50 مدينة بتقييم ما أحرزته من 
تقدم إزاء الوفاء بأهداف اسرتاتيجياهتا للمدن الذكية باستعمال "مؤشرات األداء الرئيسية للمدن الذكية املستدامة" 
استنادًا إىل توصيات قطاع تقييس االتصاالت. وتطرح دراسات احلالة اخلاصة باالحتاد رؤية بشأن عمليات التقييم 

اليت قامت هبا ديب وسنغافورة وموسكو.79
املخلفات اإللكرتونية80

يواصل االحتاد اإلسهام يف عمل منظومة األمم املتحدة للتصدي للمخلفات اإللكرتونية ويشارك يف مبادرات مثل 
مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل ومبادرة حل مشكلة املخلفات اإللكرتونية والشراكة العاملية بشأن إدارة النفايات 
(يرتأس االحتاد فريق العمل التابع للشراكة املعين بإدارة املخلفات اإللكرتونية). ويتعاون االحتاد أيضًا مع منظمة 
األمم للتنمية الصناعية ومع أمانة اتفاقية بازل بشأن مشاريع إلدارة املخلفات اإللكرتونية تركز على بلدان يف أمريكيا 

الالتينية.81
اتصاالت الطوارئ82

نظم االحتاد املنتدى العاملي الثالث بشأن االتصاالت يف حاالت الطوارئ (GET-19) - االبتكار معًا إلنقاذ األرواح: 
التكنولوجيا يف إدارة الكوارث، واستضافته هيئة تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICTA) يف  استعمال 

موريشيوس يف باالكالفا يف الفرتة 6-8 مارس 2019.

نظم االحتاد حمفًال ألصحاب املصلحة املتعددين بشأن دور االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدارة 
الكوارث واحلد من خماطرها جلزر الكارييب، واستضافته وزارة املعلومات والعلوم والتكنولوجيا واالتصاالت يف 

دومينيكا يف روسو، دومينيكا، يف الفرتة 4-6 ديسمرب 2018.

ونظمت يف دار السالم، تنزانيا، يف الفرتة من 15 إىل 16 يناير 2019 ورشة عمل وطنية بشأن دور االتصاالت�
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إدارة الكوارث واحلد من خماطرها. وشارك يف تنظيم ورشة العمل هيئة تنظيم 

االتصاالت يف تنزانيا واالحتاد.

الذكاء االصطناعي

يرد وصف القمة العاملية للذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام يف القسم I.3-1. وهناك فريق متخصص 
تابع لالحتاد بشأن "الذكاء االصطناعي ألغراض الصحة" يدار بالتعاون الوثيق بني االحتاد ومنظمة الصحة العاملية 
يعمل من أجل تقييس إطار وما يرتبط به من عملية من أجل تقييم أداء خوارزميات "الذكاء االصطناعي ألغراض 

الصحة".

خط العمل جيم7 (البيئة اإللكرتونية) للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف التنمية املستدامة 3.11 و6.11 و11.أ و11.ب  78

القرار 98 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم7 (البيئة اإللكرتونية) للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف   79

التنمية املستدامة 3.11 و6.11 و11.أ و11.ب
مقاصد أهداف التنمية املستدامة 3.6 وB.6 و6.11 و4.12 و5.12  80

القرار 79 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ ومقاصد أهداف التنمية املستدامة 3.6 وB.6 و6.11 و4.12 و5.12  81

مقاصد أهداف التنمية املستدامة 5.1 و4.2 و5.11 و11.ب  82

https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Events/2019/GET-2019/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Events/2019/GET-2019/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Events/2019/GET-2019/default.aspx
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أنظمة النقل الذكية

العاملي  التنظيم  املسؤولة عن  اجلهة   ،(UNECE) االقتصادية ألوروبا  املتحدة  األمم  بالتعاون من جلنة  االحتاد  أقام 
املوصولة شبكيًا  املستقبل  ندوة سيارة  للجنة مبساعدة  التابعة  للمركبات، حوارًا مثمرًا بني االحتاد واملجتمعات 
املشرتكة بني االحتاد واللجنة UNECE. ويعطي هذ التعاون نتائج قيمة، حيث تلتمس اللجنة حاليًا من االحتاد معايري 

تقنية لدعم التنظيم العاملي للمركبات.

األمن السيرباين

ص فيه ما اضطلع به االحتاد منذ دورة املجلس لعام 2018 من أنشطة  ُرفع تقرير منفصل إىل املجلس (C19�18) يلخَّ
ر الوحيد خلط العمل جيم5 للقمة العاملية ملجتمع  متصلة بالقرارات 130 و174 و179، ودور االحتاد بصفته امليسِّ
املعلومات واملقرَّرات األخرى ذات الصلة اليت اختذها األعضاء. ويبنيِّ التقرير املعين، املنظم على حماور تتمثل يف 
الركائز اخلمس لربنامج األمن السيرباين العاملي (GCA)، الطابع املتكامل لربامج عمل االحتاد القائمة ويسهِّل تنفيذ 
أنشطة مكتب االتصاالت الراديوية (BR) وقطاع تقييس االتصاالت (TSB) ومكتب تنمية االتصاالت (BDT) يف 
هذا املجال. وتتعلق األنشطة بعدة أمور من بينها عمل قطاع االتصاالت الراديوية وجلنة الدراسات 17 لقطاع 
تقييس االتصاالت بشأن التقييس األمين وبرنامج االحتاد لألفرقة الوطنية لالستجابة للحوادث احلاسوبية ومبادرات 
بناء القدرات والشراكات القائمة مع كيانات أخرى. كما يشمل التقرير املعين أنشطة االحتاد يف جمال محاية األطفال 

.(COP) على اخلط
املساواة بني اجلنسني83

بعض األنشطة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني اليت نفذت يف 2018:

(AGCCI) مبادرة الفتيات اإلفريقيات يستطعن التشفري  •
يوم الفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  •

EQUALS: الشراكة العاملية لسد الفجوة الرقمية بني اجلنسني  •
جوائز "متساوون يف جمال التكنولوجيا"  •

أصدرت جلنة النطاق العريض يف سبتمرب 2018 تقريرها املرحلي الثاين "سد الفجوة بني اجلنسني فيما يتعلق   •
بالنفاذ إىل اإلنرتنت والنطاق العريض واستعماهلما"
تعزيز مشاركة املرأة يف اجتماعات االحتاد ومؤمتراته  •

الشبكة الدولية ملناصري املساواة بني اجلنسني  •
شبكة مهندسات مكتب االتصاالت الراديوية يف قطاع الفضاء  •

إعداد التقرير املتعلق خبطة العمل على مستوى منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني وتعميمها   •
(UN-SWAP)

راجع التقرير املقدم إىل املجلس (C19�6) لالطالع على تفاصيل بشأن أنشطة االحتاد املتعلقة بالقرار 70 (املراَجع 
يف ديب، 2018).

القرار 70 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ واملقصد 5.ب من أهداف التنمية املستدامة  83

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0018/en
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
http://equals.org/
https://www.equals.org/awards
https://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/DigitalGenderDivideProgressReport2018.pdf
https://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/DigitalGenderDivideProgressReport2018.pdf
https://genderchampions.com/
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=S19-CL-C-0006
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متكني الشباب من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت84

حقق االحتاد تقدمًا يف تنفيذ القرار 198 (املراَجع يف ديب، 2018) الذي حيدد والية االحتاد لتمكني الشباب من 
خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن بني النواتج الرئيسية تعزيز عمل االحتاد مع املؤسسات األكادميية. 
ولدى االحتاد حاليًا حنو 160 عضوًا من اهليئات األكادميية. وقد عرب أعضاء االحتاد عن دعمهم املستمر جلريدة 
القرار 207 (ديب، 2018) بشأن جريدة  املندوبني املفوضني لعام 2018، اعتمد قرار جديد،  االحتاد. ويف مؤمتر 
االحتاد: اكتشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، للقيام جبهود تعاونية مع املجتمع البحثي الدويل لزيادة الوعي 
جبريدة االحتاد يف مجيع أحناء العامل. وقد صدر يف 2018 عددان خاصان من جريدة االحتاد: اكتشافات تكنولوجيا 
العام (ديسمرب 2018).  الصاحل  الذكاء االصطناعي (مارس 2018) والبيانات من أجل  املعلومات واالتصاالت، 
وجاري إعداد العدد الثالث اخلاص من جريدة اكتشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن انتشار املوجات 
الراديوية وسينشر يف هناية عام 2019. واستضافت جامعة Universidad Tecnológica Nacional، سانتا يف، 
األرجنتني حدث كاليدوسكوب 2018 "التعلم اآليل من أجل مستقبل تكنولوجيا اجليل اخلامس". وقدم مؤلفون 

شباب تصل أعمارهم إىل 30 سنة ورقات مت قبوهلا نالت شهادات تقدير املؤلف الشباب.

ويعمل أعضاء االحتاد معًا من أجل توفري الفرص للشباب لتعلم املهارات الرقمية واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وملواجهة هذه التحديات، يعمل االحتاد وأعضاؤه من خالل العديد من املبادرات واحلمالت مثل 
احتفاالت اليوم الدويل للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومحلة املهارات الرقمية من أجل فرص 

العمل الالئق للشباب وجمموعة أدوات االحتاد بشأن املهارات الرقمية وأحداث هاكاثون وأنشطة أخرى كثرية.

النشط  الشباب، واخنراطه  لشؤون  املتحدة  لألمم  العام  األمني  مبعوث  لالتصاالت دعم  الدويل  االحتاد  ويواصل 
يف شبكة النهوض بالشباب املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة ومسامهته يف خطة عمل منظومة األمم املتحدة 

ككل بشأن الشباب (قدم االحتاد مدخالته السرتاتيجية األمم املتحدة للشباب: الشباب يف 2030).

ويتاح على www .itu .int� youth املزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد بشأن الشباب.

اهلدف I.5: تعزيز نفاذ ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات احملددة إىل االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

النتائج:
I.5-1: زيادة توفر معدات وخدمات وتطبيقات االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومطابقتها مع مبادئ التصميم العاملية

I.5-2: زيادة مشاركة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات احملددة يف عمل االحتاد

I.5-3: زيادة الوعي، مبا يف ذلك االعرتاف املتعدد األطراف واحلكومي، باحلاجة إىل تعزيز إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة 
وذوي االحتياجات احملددة إىل االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

القراران 179 و198 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ واملقصدان 4 و9 من أهداف التنمية املستدامة  84

http://www.itu.int/youth
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التقدم احملرز

النواتج

I.5-1: تقارير ومبادئ توجيهية وقوائم مرجعية بشأن قابلية نفاذ املعاقني إىل االتصاالت�تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت؛ I.5-2: تعبئة املوارد واخلربات التقنية، من قبيل تشجيع زيادة مشاركة ذوي 
اإلعاقة وذوي االحتياجات احملددة يف االجتماعات الدولية واإلقليمية؛ I.5-3: مواصلة تطوير وتنفيذ 

سياسات االحتاد املتعلقة بإمكانية نفاذ املعاقني واخلطط ذات الصلة؛ I.5-4: التوعية على مستوى منظومة 
األمم املتحدة وعلى الصعيدين اإلقليمي والوطين85

يواصل االحتاد العمل التقين يف مجيع القطاعات الثالثة خبصوص هذا اهلدف املشرتك بني القطاعات. وأدى هذا 
العمل إىل نشر موارد وكتيبات جديدة مثل الكتيب بشأن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض. 
وإىل جانب ذلك، وضع االحتاد مواد جديدة بشأن بناء القدرات لتشجيع اعتماد احللول القابلة للنفاذ، مثل نشر 
15 برناجمًا تعليميًا فيديويًا بشأن إعداد ومعاجلة احملتوى الرقمي القابل للنفاذ أو وضع دورات تدريبية جديدة مناسبة 

للمتدربني يف جمال "إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - العامل الرئيسي لتحقيق اتصاالت شاملة 

القرار 175 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ ومقاصد أهداف التنمية املستدامة 4 و8 و9  85
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للجميع"، تقدم من خالل أكادميية االحتاد ونظم االحتاد أيضًا سلسلة من األحداث اإلقليمية، أمريكيتان قابلتان 
للنفاذ، وهو حدث يعقد سنويًا منذ عام 2015 وسلسلة األحداث اليت استحدثت مؤخرًا، أوروبا القابلة للنفاذ، 
اليت انطلقت يف 2018. ويدعم االحتاد أيضًا أعمال التوعية على مستوى اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص 

.www .itu .int� accessibility وهناك املزيد من املعلومات على .(UN CRPD) ذوي اإلعاقة

العوامل التمكينية ألنشطة االحتاد  7
يتناول هذا القسم التقدم احملرز يف العوامل التمكينية وخدمات الدعم اليت تقدمها األمانة العامة.

العامل التمكيين E.1: ضمان كفاءة وفعالية استخدام املوارد البشرية واملالية والرأمسالية، وبيئة عمل 
مؤاتية وآمنة ومأمونة

النتائج:
E.1: كفاءة وفعالية استخدام املوارد البشرية واملالية والرأمسالية، وبيئة عمل مؤاتية وآمنة ومأمونة

التقدم احملرز

http://www.itu.int/accessibility
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العامل التمكيين E.2: ضمان كفاءة املؤمترات واالجتماعات والوثائق واملنشورات والبىن التحتية 
للمعلومات وإمكانية نفاذ املعاقني إليها

النتائج:
E.2: ضمان كفاءة املؤمترات واالجتماعات والوثائق واملنشورات والبىن التحتية للمعلومات وإمكانية النفاذ إليها
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التقدم احملرز
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العامل التمكيين E.3: ضمان كفاءة خدمات الربوتوكول واالتصال وتعبئة املوارد املتعلقة باألعضاء
النتائج:

E.3: كفاءة خدمات الربوتوكول واالتصال وتعبئة املوارد املتعلقة باألعضاء

التقدم احملرز
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وقائع االتصال يف 2018

زادت حركة جملة أخبار االحتاد يف 2018 على اإلنرتنت ألكثر من ثالثة أضعاف من حيث مشاهدات 
 الصفحة واملستعملني، 

وذلك بفضل احملتوى اآلين املهم املرتب حسب املوضوع.

 كان النمو كبريًا على YouTube يف 2018 بزيادة بنسبة 48,86 يف املائة يف املشاهدات مقارنة بعام 2017. 
وكانت الزيادة يف Soundcloud (التسجيالت اإلذاعية) ثابتة.

سجلت احلركة على Flickr زيادة بنسبة 10,9 يف املائة عن 2017.

حظى االحتاد بنسبة مشاركة يف وسائل التواصل االجتماعي أعلى من رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 
(GSMA) واملنتدى االقتصادي العاملي.

كانت التغطية اإلعالمية لالحتاد أقل إجيابية بشكل طفيف وأكثر حيادية بشكل طفيف بينما كانت املشاعر 
السلبية نفسها تقريبًا.
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اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وخططه  وتنفيذ  E.4: ضمان كفاءة ختطيط وتنسيق  التمكيين  العامل 
التشغيلية

النتائج:
E.4: كفاءة ختطيط وتنسيق وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وخططه التشغيلية

التقدم احملرز

 

العامل التمكيين E.5: ضمان كفاءة وفعالية إدارة املنظمة (داخليًا وخارجيًا)
النتائج:

E.5: كفاءة وفعالية إدارة املنظمة (داخليًا وخارجيًا)

التقدم احملرز
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خدمات�عمليات الدعم  1.7

إدارة االحتاد  1.S

تتواصل اجتماعات جلنة التنسيق (CoCo) وفريق تنسيق اإلدارة كل شهر ملناقشة القضايا االسرتاتيجية وإدارة الشؤون 
اإلدارية واملالية لالحتاد من أجل ضمان أكثر االستخدامات فعالية ملوارد االحتاد يف تنفيذ قرارات مؤمترات املندوبني 
املفوضني. وُبذل املزيد من اجلهود الستعراض ووضع سياسات ومنهجيات جديدة لتحديث ممارسات إدارة االحتاد 
بغية تعزيز وتبسيط عملياته وتنفيذ امليزنة القائمة على النتائج (RBB) واإلدارة القائمة على النتائج (RBM) وواصلت 
دائرة التخطيط االسرتاتيجي وشؤون األعضاء (SPM) حتمل مسؤولية رئيسية يف األمور املشرتكة بني القطاعات 
يف 2018 وقدمت خدمات التخطيط والدعم العامة إىل جلنة التنسيق وفريق تنسيق اإلدارة وفريق املهام املعين بالتنسيق 

.(ISC-TF) بني القطاعات

تنظيم املؤمترات واجلمعيات واحللقات الدراسية وورش العمل (مبا يف ذلك الرتمجة التحريرية   2.S

والشفوية)
الفرتة من  اللوجيسيت واإلداري واللغوي جلميع أحداث االحتاد. ويف  الدعم  املؤمترات واملنشورات  قدمت دائرة 
سبتمرب 2018 إىل مارس 2019، قدمت الدائرة الدعم ملا جمموعه 63 حدثًا يف جنيف، وقدمت اخلدمات لنحو 
900 6 مشارك. وميثل ذلك ما جمموعه 402 من أيام االجتماعات. وخالل هذه الفرتة متت ترمجة ومعاجلة أكثر 

من 500 30 صفحة من الوثائق للغات الرمسية الست. وتواصل عقد االجتماعات بدون استخدام الورق واملشاركة 
العمليات  النفاذ، ما أتاح خفضًا ملحوظًا يف تكاليف االستنساخ وحّسن  املتعلقة بإمكانية  اإللكرتونية والقضايا 

وأساليب وأوقات التوصيل.

وخالل هذه الفرتة، قدمت خدمات الرتمجة الفورية لعدد 37 حدثًا من أحداث االحتاد يف شىت أحناء العامل مبعدل 
وصل إىل 170 2 يومًا من أيام املرتمجني الفوريني.
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خدمات املنشورات  3.S

أدخل نظام جديد لتدفق العمل (النظام DCPMS) حيقق متابعة أكثر فعالية لعمليات املنشورات وحيد من الورق 
املستخدم ويوفر تنسيقًا أفضل بني دائرة املؤمترات واملنشورات والقطاعات.

وقد ساهم قسم الرسوم البيانية خبدمات املنشورات يف تطوير وتنفيذ اسرتاتيجية الرتويج املرئي لتوحيد األداء يف 
االحتاد.

ويتواصل إنتاج املنشورات اإللكرتونية والورقية بشكل مؤقت. وتضاف بانتظام أنساق قابلة للنفاذ الكامل إىل مكتبة 
االحتاد اإللكرتونية (h�ps:�� www .itu .int� en� publica�ons� Pages� Epub .aspx)، مما يوفر النفاذ اإللكرتوين 

املجاين لنشر املعلومات والوصول إىل مجهور العامة األكثر اتساعًا.

التقليدية وتشمل  والورقية   pdf األنساق  إىل  إضافًة  اللوحية  ذكية واألجهزة  ال اهلواتف  املنشورات على  وتتاح 
املنشورات الرئيسية مثل الوثائق اخلتامية وقرارات ومقررات املجلس والكتيبات والتقارير والعناوين البارزة مثل 

قياس جمتمع املعلومات.

خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  4.S

تواصل دائرة املعلومات (IS) تقدمي اخلدمات التشغيلية الفعالة لدعم وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
أحداث االحتاد داخل سويسرا وخارجها، على حد سواء.

ومت توفري خدمات املعلومات بنجاح جلميع األحداث الرئيسية لالحتاد، مبا يف ذلك مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 
2018 والندوة العاملية ملنظمي االتصاالت واجتماعات املجلس وتليكوم العاملي لالحتاد ومنتدى القمة العاملية ملجتمع 

املعلومات والقمة العاملية للذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام، وذلك على سبيل الذكر ال احلصر. وقد 
أدخلت حتسينات مستمرة على اخلدمات الصوتية والفيديوية والالسلكية (Wi-Fi) يف العديد من قاعات االجتماع 

باملقر لتحسني دعمها ألساليب العمل اإللكرتونية واملداخالت عن ُبعد.

ومت االنتهاء من توسيع نطاق التوصيلية جلميع املكاتب اإلقليمية لالحتاد لتيسري تقدمي دعم إقليمي أفضل.

وتواصل يف 2018 تنفيذ مشروع االحتاد إلدارة العالقات مع عمالء املؤسسة (CRM). وقد ساعد هذا املشروع 
على القضاء على األنظمة املجزأة ويزود االحتاد حاليًا مبنصة تتسم باتصال أكثر كفاءة وإدارة للحسابات بفعالية 

أكرب والتسجيل يف األحداث وإدارهتا وإدارة وثائق االعتماد وإدارة القاعات واالتصال�التسويق.

الثالثة  وقد مت تعزيز نظام إدارة املقرتحات ويسهل هذا األمر توحيد وثائق االحتاد شكًال وهيئًة عرب القطاعات 
واألمانة العامة، مما يسهل على أعضاء القطاعات والدول األعضاء متابعة عمل االحتاد. ومت حتليل العمليات التجارية 

من أجل الرتشيد واالستمثال واألمتتة، حيثما أمكن.

أطلق مشروع بالتعاون مع الوحدات التجارية يف مبىن فارمبيه للتأكد من ختزين معلومات االحتاد بصورة آمنة مع 
رعايتها وضمان استمرارية قابليتها للنفاذ طوال املشروع املقبل للمبىن اجلديد. ومع احلاجة إىل تزويد موظفي وأعضاء 
االحتاد بنفاذ أكرب إىل املعلومات بنسق إلكرتوين، أضيف أكثر من 000 300 صفحة ممسوحة ضوئيًا من الوثائق 
التارخيية إىل بوابة تاريخ االحتاد (www .itu .int� history) يف الفرتة بني يناير وديسمرب 2018. ويتوفر حاليًا أكثر 
من 1,5 مليون صفحة من املواد يف قاعدة املعارف تلك لقرارات االحتاد وأنشطته ومدخالت األعضاء ومشاركاهتم 

مبرور الوقت.

https://www.itu.int/en/publications/Pages/Epub.aspx
http://www.itu.int/history
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خدمات السالمة واألمن  5.S

قدمت خدمات السالمة واألمن واخلدمات التشغيلية الفّعالة ألحداث االحتاد الرئيسية داخل وخارج سويسرا، على 
البيانات واخلصوصية لضمان االلتزام بأفضل  حٍد سواء. وقد استحدثت وظيفة ملوظف لشؤون االمتثال ومحاية 
املمارسات يف هذه املجاالت وحلسن إدارة البطاقات الذكية البيومرتية ومراقبة الدخول وأنظمة كامريات الدوائر 

التلفزيونية املغلقة نيابة عن االحتاد.

وفيما يلي مشاريع وعمليات التحسينات األمنية األخرى:

توفري توجيهات تقنية وتوجيهات للسالمة واألمن املاديني ملشروع املبىن اجلديد واليت تشمل إدارة متطلبات   أ ) 
األمن والسالمة الدنيا خالل املناقشات املشرتكة مع سلطات البلد املضيف، مث تلقى التقارير الرمسية من دائرة 

السالمة واألمن باألمم املتحدة.
يدخل مشروع عصرنة األمن مراحل التنفيذ النهائية مبباين مقر االحتاد. ويشمل ذلك، على سبيل املثال استعمال  ب) 

البطاقات الذكية البيومرتية اليت بدأ توزيعها يف أواخر 2018 ومستمر يف 2019.
االرتقاء باملظهر�الوضع األمين لالحتاد ليتواءم مع وكاالت األمم املتحدة املجاورة. ومنذ ديسمرب 2018، يتم  ج) 
نشر قوة حراسة أمنية مسلحة بزي خاص يف مباين االحتاد ملعاينة الزوار والرسائل والطرود الربيدية الواردة 

إضافة إىل الدوريات الداخلية واخلارجية للمباين�املجمع.
ستستمر بعثة تقييم األمن (SAM) يف زيارة املكاتب اإلقليمية ومكاتب املناطق لالحتاد يف عام 2019. د ) 

يدخل مشروع نظام إدارة املرونة يف املنظمة (ORMS) عامه األخري وهو املشروع اخلاص بوضع اسرتاتيجية  ه ) 
مكيفة إلدارة األزمات من أجل العمليات العاملية لالحتاد فضًال عن خطط استمرارية األعمال واالستعادة بعد 

الكوارث. ومن املقرر أن يتم االنتهاء من مجيع نواتج املشروع حبلول ديسمرب 2019.
مواصلة الرعاية الواجبة للموظفني واملندوبني والزوار بالتمسك وااللتزام بإطار املساءلة لألمم املتحدة. وظل  و ) 

االحتاد جزءًا من هذا اإلطار ملا يقرب من عشر سنوات.

إدارة املوارد البشرية  6.S

يف عام 2018، قامت دائرة إدارة املوارد البشرة (HRMD)، إىل جانب أنشطتها االعتيادية يف جمال التوظيف وإدارة 
اهليكل التنظيمي وإدارة شؤون املوظفني والتعلم والتطوير والرعاية االجتماعية للموظفني، أيضًا برتكيز جهودها 

على جمموعة من األنشطة. وفيما يلي أكثر هذه األنشطة أمهية.

شاركت الدائرة HRMD يف استعراض للخطة االسرتاتيجية 2010 وقامت بالعمل التمهيدي الالزم إلعداد خطة 
جديدة وفقًا للمراجعة اليت أجريت للقرار 48 يف مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018. وتطلب األمر موافقة جملس 
2018 على مشروع اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد إلحالته إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 مع إطاللة من أجل 

حتديد الغايات والنواتج الواجب إضافتها إىل اخلطة االسرتاتيجية للموارد البشرية (HRSP). وقد مت تقييم مشروع 
اخلطة املالية والتعديالت املقرتحة على املقرر 5 ملؤمتر املندوبني املفوضني فضًال عن املقرتحات املقدمة من الدول 
األعضاء إىل مؤمتر املندوبني املفوضني بشأن القرار 48 أو املسائل األخرى ذات الصلة باملوارد البشرية وذلك لتحديد 

العناصر الالزم إدراجها.

باإلضافة إىل ذلك، تأكدت الدائرة HRMD من االنتهاء من تنفيذ النظام اإللكرتوين اجلديد إلدارة األداء وتطويره 
(e-PMDS) يف االحتاد. ومارست الدائرة هذه العملية من خالل وضع السياسات اجلديدة الالزمة لدعم استعمال 
هذا النظام اجلديدة واملوافقة على هذه السياسات وتنفيذها. وتولت الدائرة اإلشراف واملوافقة على التصميم وتشكيلة 
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واملعلومات  التدريب  برامج  التنظيمية. وطورت  واملتطلبات  والسياسات  الوظائف  بني  للمواءمة  الالزمة  النظام 
لتصاحب قوة العمل أثناء تنفيذ النظام اجلديد واستعماله هو والسياسات اجلديدة ذات الصلة. وأطلقت أيضًا محلة 

اتصال لزيادة الوعي وتشجيع قبول املوظفني للنظام اجلديد ومفاهيم تطويره.

ويف أوائل 2018، أنشأ األمني العام فريق مهام بشأن عدم التسامح باملرة يف التحرش اجلنسي. وأطلق استقصاء على 
مستوى املوظفني بالكامل بشأن التحرش اجلنسي يف أبريل 2018 برسالة واضحة بأنه سيتم إعالء سياسة بعدم 
التسامح باملرة يف التحرش اجلنسي يف االحتاد بالكامل. وأعطى االستقصاء خصائص االحتاد مثل السياسات السارية 
أنواع  التدريب على أمور مثل  يتم اإلبالغ. ويوفر االستقصاء أيضًا  التحرش اجلنسي وملن  وكيفية اإلبالغ عن 
التحرش اجلنسي اليت ميكن أن حتدث والنماذج النمطية القائمة على نوع اجلنس وأمهية هتيئة بيئة عمل خالية من 
التمييز. وقام فريق املهام بتحليل الردود على االستقصاء ومناقشتها يف معتكف يف مايو�يونيو 2018 هبدف أساسي 
يتمثل يف إطالق ضربة البداية إلجراء تغيري يف ثقافة مكان العمل فيما يتعلق بالتحرش اجلنسي. وقد وضعت خطة 
عمل حتدد اإلجراءات العاجلة والقصرية والطويلة األجل وتضمن، من خالل خدمات الدعم املعززة، توفر املوارد 

األساسية.

الداخلية  القدرات وعمليات االتصاالت  بناء  التنظيمي وبرامج  أيضًا إىل إجراء حتديثات لإلطار  وتتطرق اخلطة 
واخلارجية. وقد صادقت جلنة التنسيق على خطة العمل. وشارك االحتاد على التوازي يف فريق املهام املعين بالتصدي 

للتحرش اجلنسي داخل منظومة األمم املتحدة التابع ملجلس الرؤساء التنفيذيني (CEB) مبنظومة األمم املتحدة.

ويف جمال املنافع االجتماعية، متت أيضًا مراجعة خطة التأمني الطيب (CMIP) اليت تديرها شركة Cigna، مبا يف ذلك 
هيكل األقساط وخطة اخلصم ووصف الفوائد. وقد أخذا يف االعتبار دميغرافية واحتياجات جمموع األفراد املؤمن 

عليهم وكذلك احلفاظ على االستدامة املالية القصرية والطويلة األجل للخطة.

إدارة املوارد املالية  7.S

راقبت دائرة إدارة املوارد املالية (FRMD) تنفيذ ميزانية االحتاد عام 2018. ومشل ذلك أنشطة مثل إدارة ومراقبة 
امليزانية واحملاسبة وحماسبة التكاليف وإدارة األصول واملشرتيات وإدارة السفريات. وأدارت الدائرة FRMD حسابات 
االحتاد وأعدت التقارير املالية النظامية واملعلومات املالية األخرى وتعاونت مع كيانات اإلشراف واملراقبة املالية مثل 
التفتيش  (IMAC) ووحدة  لإلدارة  املستقلة  االستشارية  واللجنة  للحسابات  الداخلي  واملراجع  اخلارجي  املراجع 

.(JIU) املشرتكة

عرضت األنشطة املالية للدائرة FRMD للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2017 يف ديب يف اجللسة اخلتامية ملجلس 
2018 (انظر الوثيقة C18�43). وللسنة الثامنة على التوايل، تلقى االحتاد رأيًا إجيابيًا ال حتفظ فيه بشأن مراجعة 

احلسابات فيما يتعلق بتقرير اإلدارة املالية اخلاص به املتفق مع املعايري IPSAS. ومت عن كثب مراقبة التزامات التأمني 
الصحي بعد انتهاء مدة اخلدمة وخطة التأمني الصحي وأجريت دراسة إكتوارية كاملة بشأن هذين املوضوعني يف 
هناية 2017 (انظر الوثيقة C18�46). ومت االنتهاء من األنشطة املالية للدائرة FRMD للسنة املالية املنتهية يف 31 
ديسمرب 2018 يف هناية الربع األول من 2019 وسيعرض تقرير اإلدارة املالية املراجع على جملس 2019 (انظر الوثيقة 

.(C19�42

وبناًء على اعتماد القرار 152 (املراَجع يف ديب، 2018)، كرست الدائرة FRMD جهودًا كبرية يف جمال ختفيض 
الديون. وكان هلذا األمر أثر إجيايب على سداد املسامهات حيث جتاوزت نسبة التحصيل لعام 2017 مقدار 96 يف 

.(C18�INF�8 انظر الوثيقة) املائة، بل امتد األثر اإلجيايب أيضًا إىل مستوى ديون أعضاء القطاعات واملنتسبني

https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0043/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0046/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0042/en
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=S18-CL-INF-0008
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واعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 املقرر 5 (املراَجع يف ديب، 2018) الذي يتضمن يف ملحقه 1 اخلطة 
املالية للفرتة 2020-2023 مببلغ 660,3 مليون فرنك سويسري. وعرض مشروع امليزانية للفرتة 2020-2021 على 
فريق العمل التابع للمجلس واملعين باملوارد املالية والبشرية يف اجتماعه التاسع املنعقد يف الفرتة من 29 إىل 30 يناير 
2019. وتقدر امليزانية مببلغ 331 مليون فرنك سويسري وهي متوازنة بدون أي سحب من حساب االحتياطي. 

.C19�10 ورفعت إىل جملس 2019 يف الوثيقة

ولتعزيز  ملهام رمسية  السفر  تكاليف  لتخفيض مستوى  اجلهود  بذل مجيع  السفر، مت  بإدارة عمليات  يتعلق  وفيما 
العمليات اإلدارية والتشغيلية وتبسيطها يف نفس الوقت.

ومتت صياغة دليل جديد للمشرتيات يف 2018 سيتم اعتماده يف 2019. واعتمدت فوق ذلك إجراءات مشرتيات 
جديدة بغية زيادة املراقبة الداخلية وتفادي تضارب املصاحل وزيادة االحتياط الواجب للبائعني وزيادة الفعالية اإلمجالية 

لعملية املشرتيات.

الورقي والرقمي�اإللكرتوين، على  الشكل  املنشورات يف  البارزة وغريها من  املنشورات  واستمر االحتاد يف نشر 
السواء. وأضيف الكثري من املنشورات إىل العرض اخلاص بالنفاذ اإللكرتوين املجاين لنشر املعلومات والوصول إىل 
قاعدة أعرض من مجاهري العامة. ويشمل ذلك منشورات رئيسية مثل لوائح الراديو والقواعد اإلجرائية والتوصيات 
والنصوص األساسية لالحتاد والوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية وقرارات املجلس ومقرراته وكتيبات 

االحتاد، مما أدى إىل أنه مل يبق معروضًا للبيع إال منشورات اخلدمة البحرية وعدد قليل من العناوين األخرى.

صيانة مباين االحتاد وحتسينها  1.7.S

يف الفرتة بني جملس 2018 و2019، ووفقًا للقرار 194 (بوسان، 2014) ملؤمتر املندوبني املفوضني الذي حل حمله 
القرار 212 (ديب، 2018) ملؤمتر املندوبني املفوضني، واصل مكتب نائب األمني العام (DSGO) إدارة مشروع مبىن 
مقر االحتاد (HQP). وقامت شعبة إدارة املرافق (FMD)، يف ضوء تطورات مشروع مبىن االحتاد، بتحسني وصيانة 
مجيع املباين احلالية ملقر االحتاد. وقد عملت الوحدتان على حتقيق هدف استمرارية األعمال وستستمران يف ذلك 
خالل الفرتة املقبلة لألعمال اإلنشائية من املشروع. وقد قدم املهندس املعماري املكلف مبشروع مبىن مقر االحتاد 
التصميم املبدئي األويل: وسيحتاج ذلك إىل االستمثال من أجل االلتزام بامليزانية املتاحة. ومت تلقي منح سخية من 
اجلمهورية التشيكية وغانا، ووقعت اتفاقات رعاية مع اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة. ومن 
املقرر تقدمي النسخة الثانية من التصميم املبدئي يف أبريل 2019، كأساس تقين من أجل "الرسالة الثانية" إىل البلد 
املضيف حيث يطلب فيها قرض البناء على النحو املتفق عليه يف القرار 212 ملؤمتر املندوبني املفوضني. وتواصل 
شعبة إدارة املرافق العمل كأمانة للفريق االستشاري للدول األعضاء املعين مبشروع مبىن االحتاد (MSAG) الذي 
.(C19�48 الوثيقة) لديه النفاذ الكامل جلميع املواد املتعلقة بالتصميم ويرفع تقاريره بشكٍل منفصل إىل املجلس 2019

اخلدمات القانونية  8.S

قدمت وحدة الشؤون القانونية (JUR) الدعم القانوين العام للمكاتب الثالثة وكذلك لألمانة العامة. وقدمت الوحدة 
املشورة القانونية ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 وللمجلس وأفرقة العمل التابعة له. وخالل مؤمتر املندوبني 
املفوضني لعام 2018 (PP-18)، عملت الوحدة JUR كأمانة للجنة مسائل السياسة العامة واملسائل القانونية وجلنة 
 PP-18 أيضًا بنشاط يف حل القضايا السياسية احلساسة قبل وأثناء املؤمتر JUR أوراق االعتماد. وشاركت الوحدة
ويف إجراءات التحكيم اليت حظى هبا االحتاد. وصاغت الوحدة وتفاوضت بشأن اتفاقات الستفاضة مؤمترات االحتاد 
واجتماعاته اهلامة األخرى وكذلك الستضافة مكاتب إقليمية ومكاتب مناطق لالحتاد. وواصلت الوحدة متثيل 

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0010/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0048/en
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تقييس  ملدير مكتب  التابع  املخصص  للفريق  والعمل كأمانة  الدولية  العمل  ملنظمة  اإلدارية  احملكمة  أمام  االحتاد 
االتصاالت املعين حبقوق امللكية الفكرية. وتواصل الوحدة JUR املشاركة يف مشروع املبىن اجلديد.

املراجعة الداخلية للحسابات  9.S

واصلت وحدة املراجعة الداخلية للحسابات تنفيذ ومتابعة التوصيات املقدمة يف السنوات السابقة. وأجريت يف 
2018 عدة مراجعات لتأكيد صحة البيانات وسيتواصل ذلك يف 2019. وينقل األمني العام تقريرًا سنويًا بشأن 

 C18�44 أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات إىل املجلس كي ينظر فيه. وميكن االطالع على هذه التقارير يف الوثائق
وكذلك يف جمموعة وثائق جملس 2019 املقبل. وإضافًة إىل ذلك، قامت وحدة املراجعة الداخلية للحسابات، بناًء 
على طلب من األمني العام، بالتحقيق يف مزاعم عن وجود احتيال يف أحد املكاتب اإلقليمية ورفعت نتائج التحقيقات 
إىل األمني العام وأعضاء جلنة التنسيق واملراجع اخلارجي للحسابات واللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة، كما ُأخطر 

موظفو االحتاد املعنيون باإلجراءات التصحيحية الواجب اختاذها.

التعاون مع األعضاء واألطراف املعنية اخلارجية (مبا يف ذلك األمم املتحدة)  10.S

استمر االحتاد يف املتابعة واملشاركة وتقدمي املدخالت لعمليات املتابعة واالستعراض العاملية خلطة التنمية املستدامة 
لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة (SDG) اليت جتري سنويًا يف املنتدى السياسي رفيع املستوى (HLPF). ويشمل 
ذلك مدخالت من جملس االحتاد ومشاركات مع كيانات منظومة األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف 
التنمية املستدامة. وعزز  أحداث جانبية للرتويج الستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أهداف 
االحتاد أيضًا اتصاله بالبلدان اليت تعرض تقاريرها الطوعية لالستعراض الوطين لزيادة إبراز الدور احلاسم لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت كأداة متكينية لتحقيق التقدم وتسريعه فيما يتعلق بالتنمية املستدامة.

.I.1.4 وميكن االطالع على التفاصيل يف القسم

خدمات التواصل (اخلدمات املسموعة�املرئية وخدمات النشرات الصحفية ووسائل التواصل   11.S

االجتماعي وإدارة الويب والرتويج لعالمة االحتاد وكتابة اخلطب)
2020-2023، وضعت خدمات االتصال اسرتاتيجية  للفرتة  أمهية االحتاد طبقًا خلطته االسرتاتيجية  للحفاظ على 
لالتصال الرقمي تركز على: االستماع يوميًا إىل وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم اإلخبارية واالجتاهات 
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ تقابالت وعالقات اجلهات املؤثرة؛ تسويق احملتوى؛ الرتويج لعالمة 
االحتاد؛ مبا يف ذلك االتصال الداخلي؛ رعاية حمور احملتوى من أجل تقدمي حمتوى مسعي ومرئي ونصي ذي مصداقية 
وموثوقية يف الوقت املناسب قابل للنفاذ والتفاعل وذي صلة وقابل للفهم. وجاري استحداث وظيفة جديدة خمصصة 
لالتصال الداخلي. ويف ديسمرب 2018، مت إنشاء فريق مشروع ويب على مستوى االحتاد ككل من أجل التطوير 
التصاعدي ملوقع إلكرتوين جديد لالحتاد قائم بالكامل على اخلدمات املتنقلة يف املقام األول وذلك بالتعاون مع 
خدمات املعلومات (IS). وُأدخل أيضًا نظام جلهات االتصال (مزاوجة جهات اتصال شعبة االتصاالت املؤسسية 

جبهات اتصال وحدات االتصاالت بالقطاعات) من أجل دعم زيادة االتصال االسرتاتيجي.

خدمات الربوتوكول  12.S

خالل الفرتة من سبتمرب 2018 إىل مارس 2019، تكلفت خدمة الربوتوكول مبسؤولية تقدمي خدمات الربوتوكول 
يف مجيع األحداث الرئيسية لالحتاد، مبا يف ذلك تليكوم العاملي لالحتاد 2018 ومؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 
الربوتوكول  لعام 2019 (CPM19). وقامت خدمة  الراديوية  العاملي لالتصاالت  للمؤمتر  التحضريي  واالجتماع 
باستقبال رؤساء الدول والوزراء والضيوف من الشخصيات اهلامة يف مجيع أحداث االحتاد يف شىت أرجاء العامل 
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وكذلك يف املقر. ويف يناير 2019، وجهت الدعوة إىل رؤساء البعثات الدائمة يف جنيف للمشاركة يف حفل التنصيب 
الذي نظم يف مقر االحتاد لتقدمي مسؤويل االحتاد املنتخبني حديثًا. وتعاطت خدمة الربوتوكول أيضًا مع حنو 360 

دعوة لألمني العام للتحدث يف أحداث يف مجيع أحناء العامل و�أو املشاركة فيها.

تسهيل أعمال اهليئات اإلدارية (مؤمتر املندوبني املفوضني واملجلس وأفرقة العمل التابعة له)  13.S

قامت أمانة اهليئات اإلدارية (GBS) بالقيادة واإلدارة واإلشراف على األعمال التحضريية املكثفة وتنظيم اجتماعات 
املجلس ومؤمتر املندوبني املفوضني يف أكتوبر ونوفمرب 2018 واجتماعات أفرقة العمل التابعة للمجلس (CWG) يف 
يناير وفرباير 2019 والدورة احلالية للمجلس. وقامت بالتوجيه والتنسيق واإلشراف على عملية إعداد التقارير املقدمة 
إىل املجلس ومؤمتر املندوبني املفوضني وواصلت مراقبة تنفيذ مجيع قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني واملجلس. 
وقدمت األمانة أيضًا املشورة املتخصصة والدعم لرئيسي املجلس واملؤمتر وكذلك لرؤساء وأمناء أفرقة العمل التابعة 

للمجلس وجلان املؤمتر.

إصدار الشارات وتوزيعها  14.S

جيري حاليًا دمج نظام إصدار الشارات ضمن نظام إدارة العالقات مع العمالء (CRM) ونظام إدارة اهلوية. والنظام 
CRM منصة تضم مجيع بيانات االتصاالت ومعلومات احلسابات اخلاصة باألفراد والشركات واملنظمات اليت تتعامل 

مع االحتاد. ومن املزمع استخدام نفس املنصة CRM لدعوة األفراد وتسجيلهم يف اجتماعات االحتاد ومؤمتراته. 
واستخدمت هذه الوسيلة يف جملس 2018 وتليكوم العاملي لالحتاد لعام 2018 ومؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018.

خدمات تعبئة املوارد  15.S

بنهاية عام 2018، وصل العدد اإلمجايل ألعضاء االحتاد من الصناعة واهليئات االكادميية إىل 200 1 تقريبًا وأكثر 
من 800 كيان. وهذا العدد هو األكرب يف التاريخ. واجتذب االحتاد يف 2018 أكثر من 100 عضو جديد مع استمرار 
هذا االجتاه. وحىت هناية فرباير 2019، يتوقع أن يكون لدى االحتاد 900 كيان عضو وأن يتجاوز عدد األعضاء 
الرقم 200 1. وبالرغم من هذا النمو والتنوع يف العضوية، ال تزال اإليرادات ثابتة نسبيًا، حيث ختتار األطراف 
الفاعلة اجلديدة يف الصناعة يف معظمها االنضمام كمنتسبني بدًال من أعضاء قطاعات. وسامهت فئة الرسوم األقل 
للهيئات األكادميية أيضًا يف النمو األخري. ومن منظور قطاعي، جاء معظم النمو اخلالص خالل هذه الفرتة من 
املنتسبني لقطاع تقييس االتصاالت واهليئات األكادميية املنضمة إليه مشدودة باملواضيع اجلديدة قيد الدراسة يف جلان 
الدراسات، يف حني ظلت العضوية يف قطاع االتصاالت الراديوية ثابتة مع اخنفاضها يف قطاع تنمية االتصاالت. 
وحتسن استمرار األعضاء يف العضوية خالل هذه الفرتة مع اخنفاض النسبة املئوية للخسارة السنوية من األعضاء أو 
"اضطراهبا" من 8 يف املائة تقريبًا يف 2016 إىل 4 يف املائة تقريبًا يف 2018. وعالوًة على ذلك، اكتسب االحتاد من 

األعضاء اجلدد ضعف العدد الذي فقده يف 2018.

استمراره يف  يتوقع  املتواضع،  النمو  اإليرادات على  ثبات  األعضاء ولكن مع  أعداد  بزيادة  اخلاص  االجتاه  وهذا 
التقليدية لالتصاالت والسواتل.  املقبلة، نظرًا إىل أن معظم األعضاء اجلدد يأتون من خارج األسواق  السنوات 
والقرار الصادر عن مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 بفرض رسوم خمفضة على املنتسبني من الشركات الصغرية 
واملتوسطة (بعد مشروع جترييب ناجح أطلقه املجلس يف دورته لعام 2017 الختبار مشاركة هذه الشركات) سيساهم 
أكثر يف تعزيز هذا االجتاه. ومع ذلك، بعيدًا عن مسألة اإليرادات، من املهم اإلشارة إىل أن زيادة التنوع يف عضوية 
االحتاد سيساعد االحتاد على أن يعكس ويتكيف بشكل أفضل مع التغيريات يف األسواق، مبا يضمن زيادة ارتباط 
التوصيات وأفضل املمارسات. واملأمول أيضًا أن الرسوم املخفضة  جلان دراسات االحتاد ونواجتها، مبا يف ذلك 

للشركات الصغرية واملتوسطة ستساعد أيضًا على زيادة مشاركة الصناعة من البلدان النامية.
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ويف دورته لعام 2017، شدد املجلس من معايري إعفاء املنظمات الدولية واإلقليمية من الرسوم (امللحق 2 بالوثيقة 
C17�50). وقد طبقت هذه املعايري املعدلة على الطلبات املتلقاة يف 2018 وما بعدها.

 (C17�67 الوثيقة) وفيما يتعلق بتعبئة املوارد على مستوى االحتاد، وافق املجلس يف دورته لعام 2017 على مبادئ
لتوجيه األمانة مت إبرازها يف أمر إداري معدل صدر يف 2018 بشأن الرعاية املتعلقة باألحداث: وقد صمم األمر 
اإلداري حلماية مسعة االحتاد واستقالليته وحياده إضافة إىل تعزيز املساءلة والشفافية يف محالت الرعاية مع ضمان 
النزاهة واملعاملة املتساوية للرعاة. وهناك خطوات أخرى من بينها أن االحتاد يقوم حاليًا بإجراء االحتياط الواجب 
بشكل نظامي على غري األعضاء فيما يتعلق بالرعاية اليت تتجاوز 000 5 فرنك سويسري باستخدام قواعد البيانات 
اليت تستعملها هيئات األمم املتحدة األخرى بصورة مجاعية. ومت إنشاء فريق داخلي يف األمانة لزيادة تنسيق الرتويج 

على مستوى االحتاد على أن يقدم تقريرًا بالنتائج إىل اإلدارة.

اإلدارة والتخطيط االسرتاتيجيان للمنظمة  16.S

قدم إىل مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 (PP-18) تقريرًا بشأن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة -2019
2016 (الوثيقة PP-18�20)، وقد صادق عليه املؤمتر يف أكتوبر 2018. واعتمد املؤمتر PP-18 أيضًا اخلطة االسرتاتيجية 

اجلديدة لالحتاد للفرتة 2020-2023 إضافًة إىل القرار 200 (املراَجع يف ديب، 2018) الذي يعزز برنامج التوصيل يف 
2020 الذي أصبح يسمى اآلن برنامج التوصيل يف 2030.

وفيما يتعلق بالتنسيق بني القطاعات بشأن مسائل اإلدارة يف املنظمة، مت تنفيذ إدارة نظامية للمخاطر، مبا يف ذلك 
وضع وحتديث سجالت املخاطر.

ودعمًا لتنفيذ برنامج التوصيل يف 2030 ألغراض التنمية املستدامة وبرنامج التوصيل يف 2020، مت إعداد نسخة 
حمسنة من أداة االحتاد للتقابل مع أهداف التنمية املستدامة لتوفري نظرة عامة مرئية شاملة ملسامهات االحتاد يف حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة.

أنشطة اهليئات اإلدارية لالحتاد  8

جملس االحتاد  1.8

ُعقد االجتماع األخري لدورة املجلس لعام 2018 يوم 27 أكتوبر يف ديب. وُعقدت الدورة االستثنائية ملجلس 2019 
يف اليوم األخري ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018، أي يوم 16 نوفمرب 2018. ويف هذه الدورة، مت انتخاب السيد 
أ. عزوز (مصر) رئيسًا ملجلس 2019 والسيد س. بن غليطة (اإلمارات العربية املتحدة) نائبًا للرئيس. وبالنسبة 
للجنة الدائمة للتنظيم واإلدارة، مت انتخاب السيدة س. إريبور (نيجرييا) رئيسة مع استمرار تويل السيد د. أو. فون 

.E دير امدين (سويسرا) منصب نائب الرئيس. وسيشغل منصب نائب الرئيس الثاين أحد األعضاء من املنطقة

.C19�2 وميكن معرفة املواعيد املقرتحة لدورات املجلس لألعوام 2020 و2021 و2022 يف الوثيقة

أفرقة العمل التابعة للمجلس وأفرقة اخلرباء  2.8

عقدت جمموعة من اجتماعات أفرقة العمل التابعة للمجلس خالل فرتة التقرير املمتدة من يناير إىل فرباير 2019. 
تقارير  املناقشات وملخصاهتا يف  اليت أسندها املجلس هلا؛ وميكن االطالع على  املهام  واستعرضت هذه األفرقة 

https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0050/en
https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0067/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/18/pp/c/S18-PP-C-0020!!PDF-E.pdf
http://itu-sdg-mapping-tool.azurewebsites.net/#/sdgs/9
https://www.itu.int/en/council/2019/Pages/C19-extraordinary.aspx
https://www.itu.int/en/council/2019/Pages/C19-extraordinary.aspx
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0002/en
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الرؤساء كالتايل: الفريق CWG-WSIS&SDG، الوثيقة C19�8؛ والفريق CWG-Internet، الوثيقة C19�51؛ والفريق 
الوثيقة C19�50. وميكن االطالع على املعلومات   ،CWG-FHR ؛ والفريقC19�12 الوثيقة  ،CWG-Languages

.h�p:�� www .itu .int� en� council� Pages� groups .aspx :الكاملة عن مجيع أفرقة العمل التابعة للمجلس هنا

مؤمتر املندوبني املفوضني  3.8

ُعقد مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018 (PP-18) يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، يف الفرتة من 29 أكتوبر إىل 
16 نوفمرب 2018.

واعتمد املؤمتر PP-18 عشرة قرارات جديدة؛ وراجع مقررين و51 قرارًا؛ وألغى مقررًا واحدًا وعشرة قرارات. 
وانتخب املؤمتر أيضًا فريق إدارة جديدًا، وأعضاًء يف مكتب لوائح الراديو لفرتة والية جديدة، و48 دولة عضوًا يف 

جملس االحتاد:

املنطقة A (األمريكتان، 9 مقاعد): األرجنتني، الربازيل، الباهاما، كندا، كوبا، السلفادور، املكسيك، باراغواي، 
الواليات املتحدة األمريكية.

املنطقة B (أوروبا الغربية، 8 مقاعد): فرنسا، أملانيا، اليونان، هنغاريا، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، تركيا.

املنطقة C (أوروبا الشرقية ومشال آسيا، 5 مقاعد): أذربيجان، اجلمهورية التشيكية، بولندا، رومانيا، االحتاد الروسي.

املنطقة D (إفريقيا، 13 مقعدًا): اجلزائر، بوركينا فاصو، كوت ديفوار، مصر، غانا، كينيا، املغرب، نيجرييا، رواندا، 
السنغال، جنوب إفريقيا، تونس، أوغندا.

املنطقة E (آسيا وأسرتاالسيا، 13 مقعدًا): أسرتاليا، بنغالديش، الصني، اهلند، إندونيسيا، اليابان، مجهورية كوريا، 
الكويت، باكستان، الفلبني، اململكة العربية السعودية، تايالند، اإلمارات العربية املتحدة.

.C19�4 والوثيقة h�ps:�� www .itu .int� web� pp -18� en�  لالطالع على مزيد من التفاصيل انظر املوقع

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0051/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0008/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0050/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0012/en
http://www.itu.int/en/council/Pages/groups.aspx
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0004/en
https://www.itu.int/web/pp-18/en/
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امللحق 1: تنفيذ مقررات وقرارات وتوصيات االحتاد
البديلة على  النداء  الواجب اختاذها عند استعمال إجراءات  التدابري   -  (2018 (املراَجع يف ديب،   21 القـرار 

شبكات االتصاالت الدولية

من املخطط أن يتم االتفاق على إنشاء بند عمل جديد خبصوص مشروع توصية ITU-T جديدة بشأن إجراءات 
النداء البديلة يف اجتماع جلنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت يف الفرتة من 4 إىل 13 ديسمرب 2019. 

التوصية ITU-T E.157 "توفري رقم الطرف طالب النداء" قيد املراجعة يف جلنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت. 
ومت االتفاق على إنشاء بند عمل جديد بشأن االنتحال يف اجتماع جلنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت 

املنعقد يف الفرتة من 19 إىل 28 فرباير 2019.

نشرت هيئة االتصاالت يف أوغندا إعالنًا يف النشرة التشغيلية لالحتاد رقم 1153 بتاريخ VIII.1.2018 مضمونه 
"طلبت هيئة االتصاالت يف أوغندا (UCC) من مجيع املشغلني يف أوغندا حتديد هوية اخلط الطالب متاشيًا مع أحكام 
التوصيتني ITU-T E.157 وITU-T E.164. واعتبارًا من 1 أغسطس 2018، ُطلب من املشغلني أن مينعوا توصيل 
أي مكاملة ذات بيانات غري صحيحة أو ذات بيانات CLI غري قابلة للمراقمة بالطرف الطالب يف أوغندا. وينطبق 

هذا األمر على النداءات احمللية والدولية على السواء.

القـرار 30 (املراَجع يف ديب، 2018) - تدابري خاصة لصاحل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية 
والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية

يتواصل تقدمي املساعدة إىل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان 
اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من خالل أنشطة اخلطة التشغيلية واملشاريع واملساعدة املخصصة. ويوجه العمل 
من خالل اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وخطة عمل قطاع تنمية االتصاالت اليت اعتمدت يف املؤمتر العاملي لتنمية 

.(WTDC-17) 2017 االتصاالت لعام

القـرار 34 (املراَجع يف ديب، 2018) - مساعدة البلدان ذات االحتياجات اخلاصة ودعم هذه البلدان إلعادة 
بناء قطاع اتصاالتها

يتواصل تقدمي الدعم إىل البلدان أثناء الكوارث الطبيعية ونتيجة لكوارث رئيسية والدعم قيد التنفيذ لصاحل البلدان 
املتضررة.

القرار 66 (املراَجع يف ديب، 2018) - وثائق االحتاد ومنشوراته

يتم تنفيذ مجيع أحكام هذا القرار. مل يطرأ أي تغيري أو تطور على مسألة اسرتداد التكاليف ومبادئها األساسية. وال 
تزال األحكام واملبادئ املنصوص عليها يف القرار 66 صاحلة وذات صلة.

لالتصاالت  الدويل  االحتاد  منتجات  بعض  تكاليف  - اسرتداد  (املراَجع يف غواداالخارا، 2010)  القرار 91 
وخدماته

يعمل هذا القرار كأساس جلميع أنشطة اسرتداد التكاليف املضطلع هبا يف االحتاد. وحتكم املبادئ املنصوص عليها 
يف هذا القرار اسرتداد تكاليف املنتجات واخلدمات مثل األرقام العاملية للنداءات الدولية املجانية (UIFN) ومعاجلة 

.(SNF) بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية
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يتم تنفيذ مجيع أحكام هذا القرار. مل يطرأ أي تغيري أو تطور على مسألة اسرتداد التكاليف ومبادئها األساسية. وال 
تزال األحكام واملبادئ املنصوص عليها يف القرار 91 صاحلة وذات صلة.

القرار 99 (املراَجع يف ديب، 2018) - وضع فلسطني يف االحتاد

مت تنفيذ القرار 99 (املراَجع يف ديب، 2018) بشكٍل كامل ومسح للمراقب من دولة فلسطني باملشاركة يف مجيع 
PP-) 2018 املؤمترات واجلمعيات واالجتماعات اليت تنظم حتت مظلة االحتاد، خاصًة مؤمتر املندوبني املفوضني لعام

18)، مع االستفادة من مجيع احلقوق املنصوص عليها يف القرار 99 (املراَجع يف ديب، 2018). وأدخل تعديل طفيف 

على القرار 99 أثناء املؤمتر PP-18، وذلك باإلمجاع. وحضر املراقب من دولة فلسطني دورة املجلس.

القرار 101 (املراَجع يف ديب، 2018) - الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت

.1-2.I انظر القسم

القرار 119 (املراَجع يف أنطاليا، 2006) - أساليب زيادة كفاءة جلنة لوائح الراديو وفعاليتها

تابعت اللجنة استعراضها الدوري لطرائق العمل والعمليات الداخلية الواردة يف القسم جيم من القواعد اإلجرائية. 
وكان من املقرر عقد االجتماعات السابع والسبعني والثامن والسبعني والتاسع والسبعني للجنة يف 2018. ونشر 
ملخص لقرارات وحماضر كل اجتماع من اجتماعات اللجنة يف حينه على املوقع اإللكرتوين للجنة لوائح الراديو 

ضمن املهل الزمنية النظامية. 

القرار 125 (املراَجع يف ديب، 2018) - تقدمي املساعدة والدعم إىل فلسطني إلعادة بناء شبكات اتصاالتها

قدمت املساعدة بشأن:

السيرباين  األمن  بالتعاون مع مركز  أعضائه  احلاسوبية وتدريب  للطوارئ  فلسطيين لالستجابة  فريق  إنشاء   -
اإلقليمي العريب (ARCC) التابع لالحتاد (ُعمان).

تطوير منوذج تكلفة تصاعدي (BU-LRIC) للشبكة الثابتة�املتنقلة إضافًة إىل إنشاء وحدة وطنية لالستيقان   -
اإللكرتوين.

توصيلية املدارس. أدى ذلك إىل متتع أكثر من 000 2 من تالميذ املدارس بالنفاذ إىل مرافق تكنولوجيا املعلومات   -
واالتصاالت وتدريب 20 معلمًا على استعمال األساليب القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والتدريس هبا.
بناء القدرات من خالل املنح لتيسري مشاركة املندوبني الفلسطينيني يف احللقات الدراسية وورش العمل، مبا   -
يف ذلك املشاركة الفلسطينية يف املنتدى اإلقليمي للتنمية والفريق االستشاري لتنمية االتصاالت وجلان دراسات 

االحتاد وأحداث الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت وتليكوم.
القرار 131 (املراَجع يف ديب، 2018) - قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لبناء جمتمع معلومات جامع 

وشامل للجميع

جاري تنفيذ هذا القرار. وقد نظمت ورش عمل لبناء القدرات دعمًا للدول األعضاء يف جمال مجع البيانات وتقدمي 
بيانات ذات جودة. وأجري تقييم بشأن املوارد البشرية واملالية الالزمة لتعزيز العمل اخلاص باإلحصاءات واملؤشرات 

وسرتفع تقارير بشأنه إىل املجلس.

http://www.itu.int/ITU-R/go/RRB/


93

تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد وعن أنشطة االحتاد

واصل مكتب تنمية االتصاالت تتبع االجتاهات التنظيمية والسوقية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 
خالل استقصاءات االحتاد التنظيمية واستقصاءاته بشأن سياسات التعريفات، واليت جيري حتديث نتائجها سنويًا يف 
منصة نافذة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICTEye) التابعة لالحتاد وأداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وقد صدر تقرير التوقعات العاملية لتنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2018 يف الربع األخري 
املعلومات  تتتبع اجتاهات سوق قطاع تكنولوجيا  اليت  السنوية  السلسلة  من عام 2018 – كتقرير ثان ضمن يف 
واالتصاالت واجتاهاته التنظيمية وآثار هذه االجتاهات. وُنشرت البيانات التنظيمية والسياساتية لعام 2017 على أداة 

تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأتيحت على املوقع اإللكرتوين لالحتاد.

القرار 135 (املراَجع يف ديب، 2018) - دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف التنمية الدائمة واملستدامة لالتصاالت�
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقدمي املساعدة التقنية واملشورة للبلدان النامية وتنفيذ املشاريع الوطنية 

واإلقليمية واألقاليمية ذات الصلة

هتدف املبادرات اإلقليمية إىل معاجلة جماالت األولوية احملددة لالتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 
إقليمية تطوير مشاريع  خالل الشراكات وتعبئة املوارد من أجل تنفيذ املشاريع. وسيجري يف إطار كل مبادرة 
وتنفيذها، بغية تلبية احتياجات املنطقة. واملنتجات واخلدمات اليت يتعّني توفريها من خالل املبادرات اإلقليمية لتحقيق 
د  األهداف والنتائج ذات الصلة الواردة يف مسامهة قطاع تنمية االتصاالت يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد سُتحدَّ
يف وثائق املشاريع ذات الصلة. ويف إطار متويل املشاريع من أجل تنفيذ املبادرات اإلقليمية للمؤمتر العاملي لتنمية 
االتصاالت لعام 2017، قّرر املجلس االحتاد يف دورته لعام 2018 أن خيصص مليوَين (2) فرنك سويسري للفرتة 
2018-2019 من اخلطة التشغيلية لعام 2017 وإضافة 3 ماليني فرنك سويسري للفرتة 2020-2021 يف اخلطة املالية 

للفرتة 2020-2023. ومت ختصيص هذه املبالغ كتمويل أويل يستعمل جلذب التمويل من الشركاء. وكخطوة أولية 
حنو تنفيذ املبادرات اإلقليمية، كان هناك عشر مشاريع جديدة من كل املناطق قيد التطوير حبلول هناية عام 2018 

من أجل تنفيذها اعتبارًا من عام 2019.

القرار 139 (املراَجع يف ديب، 2018) - استخدام االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل سد 
الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع

يوفر االحتاد بيانات وحبوث وحتاليل وأدوات عالية اجلودة (ورقات نقاش ومنشورات وقواعد بيانات الندوات العاملية 
ملنظمي االتصاالت) لدعم األعضاء يف تنفيذ ومراجعة االسرتاتيجيات والسياسات واألطر القانونية والتنظيمية، فضًال 
عن التحول إىل اختاذ قرارات مستندة إىل األدلة كي يتسىن استعمال االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف سد الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع. ومشلت هذه املنشورات تقريرًا صادرًا عن االحتاد 
بعنوان "التمهيد لتكنولوجيات اجليل اخلامس (5G): الفرص والتحديات"، ودراسة عن املسامهة االقتصادية للنطاق 
املتعلقة  التنظيمية  التحديات والفرص  املعلومات واالتصاالت، وتقريرًا عن  العريض والرقمنة وتنظيم تكنولوجيا 

بالنظام اإليكولوجي اجلديد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من مجلة منشورات أخرى. 

وُتعد احلوارات االقتصادية اإلقليمية (RED) منتديات رفيعة املستوى خمصصة ملناقشة التنظيم االقتصادي والتمويل. 
 8-12 إفريقيا (بوركينا فاصو،  اإلقليمية، األوىل يف  االقتصادية  وقد ُنظمت يف عام 2018 دورتان من احلوارات 
أكتوبر) والثانية يف األمريكتني (املكسيك، 6-4 سبتمرب)، لدراسة اآلثار االقتصادية للتكنولوجيات املستقبلية (إنرتنت 
الكتل)  الضخمة وسلسلة  والبيانات  السحابية،  آلة (M2M)، واحلوسبة  إىل  آلة  األشياء (IoT) واالتصاالت من 
وتطبيقها يف كل منطقة. كما درست هاتان الدورتان الفرص والتحديات القائمة والناشئة وفرص هتيئة بيئة متكينية 

للتنافسية والنمو يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق.
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القرار 151 (املراَجع يف ديب، 2018) - حتسني اإلدارة على أساس النتائج يف االحتاد الدويل لالتصاالت

جيري تنفيذ مجيع أحكام هذا القرار. ويتبع مشروع امليزانية للفرتة 2020-2021 الذي سُيعرض على املجلس يف 
دورته لعام 2019 مبادئ امليزنة على أساس النتائج. وال تزال األحكام واملبادئ املنصوص عليها يف القرار 91 صاحلة 

وذات صلة.

القرار 154 (املراَجع يف ديب، 2018) - استعمال اللغات الرمسية الست يف االحتاد على قدم املساواة

 (CWG-Lang) منذ انعقاد مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2018، استأنف فريق العمل التابع للمجلس واملعين باللغات
عمله املتمثل يف رصد ما حيرز من تقدم استنادًا إىل التقارير املفصلة الصادرة عن األمانة بشأن تنفيذ السياسات 
املتعلقة باللغات. ووفقًا للقرار 1372، باشر الفريق أعماله عن طريق املراسلة عمومًا ومن خالل مشاورات غري 
رمسية مع "مجيع الدول األعضاء يف االحتاد، وخصوصًا الدول اليت متثل لغة أو أكثر من اللغات الرمسية الست لالحتاد". 
ويف يوم االثنني، 28 يناير 2019، عقد الفريق CWG-Lang اجتماعًا رمسيًا كان باب املشاركة فيه مفتوحًا جلميع 
الدول األعضاء ملناقشة التقرير املقدم من األمني العام وفقًا للقرار 154 (املراَجع يف ديب، 2018) والقرار 1372 
الصادر عن املجلس (الوثيقة CWG-LANG�9�2). وتربز نتائج هذا االجتماع يف تقرير االجتماع التاسع للفريق 

.(CWG-LANG�9�5 الوثيقة) املقدم من رئيسه إىل جملس 2019 CWG-Lang

القرار 157 (املراَجع يف ديب، 2018) - تعزيز وظيفة تنفيذ املشاريع ووظيفة مراقبة املشاريع يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت

حتدث مشاريع االحتاد اختالفًا يف حياة الناس وتقدم حلوًال مستدامة ومبتكرة على الصعيد العاملي لتحقيق التنمية 
من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويقدم االحتاد مشاريع مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب 
املصلحة املتعددين، مع خربة تقنية معرتف هبا منذ أمد بعيد يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخربة واسعة 

يف جمال إدارة املشاريع.

ويواصل مكتب تنمية االتصاالت اختاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز دوره يف جمال تنفيذ املشاريع وحتسني هذا الدور 
من خالل إعداد وصقل ما يلزم من أدوات ومنهجيات ومبادئ توجيهية ومناذج ومعايري وقواعد بيانات ودورات 

تدريبية متصلة باملشاريع وإدارهتا.

وقد أدى أيضًا التطبيق املستمر لنهج اإلدارة على أساس النتائج واملبادئ التوجيهية إلدارة املشاريع إىل حتسني اإلدارة 
والتنفيذ وتعزيز التدقيق والرصد وحتسني املساءلة وحتقيق النتائج املخططة وأهداف املشاريع.

وقام مكتب تنمية االتصاالت جبهود مستمرة من أجل زيادة تبادل معلومات وخربات املشاريع املنفذة والدروس 
املستفادة منها، وال سيما عن طريق تعزيز املوقع اإللكرتوين اخلاص مبشاريع االحتاد وإعداد دراسات حالة وتقارير 

تقييم ملا بعد تنفيذ املشروع وتسجيالت فيديوية.

القرار 160 (املراَجع يف ديب، 2018) - تقدمي املساعدة إىل الصومال

تلبية  الدويل من أجل  البنك  مثل  الشركاء اآلخرين  الصومال إىل جانب  إدارة  يعمل عن كثب مع  االحتاد  ظل 
احتياجات هذا البلد.

وقد قدمت املساعدة من أجل وضع سياسة عامة وطنية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومت تنظيم تدريب 
خاص على إدارة الطيف باستعمال الربجمية SMS4DC. وكان هذا التدريب هو األول يف مقديشو يف السنوات 

العشر املاضية.
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ويعد بناء القدرات حجر الزاوية يف املساعدة املقدمة من االحتاد للصومال. ومشل ذلك تقدمي املساعدة بشأن اإلصدار 
.(IPv6) السادس من بروتوكول اإلنرتنت

ويف إطار شراكة بني االحتاد والبند الدويل ومعهد التدريب على االتصاالت يف الواليات املتحدة (USTTI)، مت تنظيم 
تدريب متخصص للهيئات التنظيمية لكل من الصومال وإثيوبيا وجنوب السودان. وهذا مثال رائع على التعاون 
الوثيق بني الشركاء والدول األعضاء. ومتت املوافقة على قائمة مبجاالت األولوية حيث ستتلقى الصومال مساعدة 

إضافية خالل األعوام املقبلة.

القرار 161 (أنطاليا، 2006) - مساعدة مجهورية الكونغو الدميقراطية ودعمها إلعادة بناء شبكة اتصاالتها

يف إطار مشروع اخلطة األساسية للنفاذ عريض النطاق الالسلكي لالحتاد ووزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والتخطيط املستقبلي (MSIP)، مجهورية كوريا، مت االنتهاء من وضع األساس العتماد النطاق العريض 

واستخدامه يف العديد من البلدان، مبا يف ذلك مجهورية الكونغو.

(IMAC) القرار 162 (املراَجع يف بوسان، 2014) املتعلق باللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة

قدمت اللجنة االستشارية املستقلة لإلدارة (IMAC) تقريرها السنوي السابع (الوثيقة C18�22) إىل املجلس يف أبريل 
2018، مع تقرير تكميلي (اإلضافة 1 للوثيقة C18�22) إىل اجللسة اخلتامية للمجلس يف أكتوبر 2018 يف ديب. ويرد 

 IMAC وتتاح مجيع تقارير اجتماعات اللجنة .C19�22 إىل املجلس يف الوثيقة IMAC التقرير السنوي الثامن للجنة
.www .itu .int� imac :والوثائق ذات الصلة على املوقع اإللكرتوين العمومي للجنة

ومنذ أوائل عام 2019، انطلقت عملية اختيار األعضاء اجلدد باللجنة (انظر الوثيقة CWG-FHR 9�6) وستختتم 
بتعيني األعضاء اجلدد من جانب دورة 2019 للمجلس.

القرار 165 (املراَجع يف ديب، 2018) - املواعيد النهائية لتقدمي املقرتحات وإجراءات تسجيل املشاركني يف 
مؤمترات االحتاد ومجعياته

ستدخل مراجعة هذا القرار حيز النفاذ أثناء املؤمتر العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية لعام 2019، حيث يتحدد 
املوعد النهائي لتقدمي املسامهات بتاريخ 30 سبتمرب 2019. وهذا األمر لن يضمن فقط ترمجة مجيع املسامهات املقدمة 
يف الوقت املناسب، بل سيقلل إىل حد كبري من الوقت اإلضايف املستنزف أثناء املؤمتر. وسيكون لذلك آثار إجيابية 

على ميزانية املؤمتر وميزانية دائرة املؤمترات واملنشورات كذلك.

القرار 167 (املراَجع يف ديب، 2018) - تعزيز وتنمية قدرات االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق باالجتماعات 
اإللكرتونية والوسائل الالزمة إلحراز التقدم يف أعمال االحتاد

أصبحت منصة املشاركة التفاعلية متعددة اللغات عن ُبعد (MIRP) اليت اعتمدها االحتاد قيد التشغيل منذ ما يزيد 
عن مثاين سنوات. وبعد التيسر األخري ملنصات MIRP بديلة، اختارت األمانة مورد خدمة يف هناية 2018 لتنفيذ 
حل MIRP جديد بغية حتسني جودة اخلدمة وخفض التكاليف التشغيلية. وينبغي أن تكون املنصة اجلديدة جاهزة 

لالختبار يف منتصف عام 2019 تقريبًا.

القرار 173 (غواداالخارا، 2010) - القرصنة والتعّدي على شبكات اهلواتف الثابتة واخللوية يف لبنان

ينتظر االحتاد تقارير من لبنان تفيد بوقوع املزيد من اهلجمات على شبكاهتا.

https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0022/en
https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0022/en
http://www.itu.int/imac
https://www.itu.int/md/S19-CLCWGFHR09-C-0006/en
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القرار 175 (املراَجع يف ديب، 2018) - نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة 
إىل االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

.www .itu .int� accessibility1.5 و-I انظر القسم

للمجاالت  البشري  بالتعرض  املتعلقة  والتقييم  القياس  مشاكل   -  (2018  ، يف ديب (املراَجع   176 القرار 
الكهرمغنطيسية

يكلف هذا القرار مدراء املكاتب الثالثة جبمع ونشر معلومات تتعلق بالتعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية ومنها 
معلومات بشأن منهجيات قياس املجاالت الكهرمغنطيسية، من أجل مساعدة اإلدارات الوطنية، ال سيما يف البلدان 

النامية، يف وضع قواعد تنظيمية وطنية مناسبة.

وقد مت تنفيذ أعمال التطوير اجلارية بشأن التعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية من خالل مشاريع ويف إطار املسألة 
2�7 التابعة للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت. وبدأت املسألة 2�7 عملها يف فرتة الدراسة اجلديدة بإعداد 
دراسات حالة وحتليل  التعرض ومجع  الكهرمغنطيسية وحدود  باملجاالت  املتعلقة  الدولية  األنشطة  بشأن  تقرير 
السياسات التنظيمية املتعلقة بالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية اجلاري النظر فيها أو تنفيذها للتصريح 
برتكيب حمطات قاعدة. وسيقرتح التقرير مبادئ توجيهية وأفضل املمارسات بشأن هذا األمر ويقدم معلومات عن 
باحلماية من  املعنية  الدولية  واللجنة   (WHO) العاملية الصحة  منظمة  أساسي يف  (اجلارية بشكل  الدولية  األنشطة 
احملدثة  احلدود  مبا يف ذلك   ،((IEEE) الكهرباء واإللكرتونيات  (ICNIRP) ومعهد مهندسي  املؤين  اإلشعاع غري 
ملستويات التعرض. ونظمت أثناء اجتماع فريق املقرِّر ورشة عمل دولية يف جنيف يوم 10 أكتوبر 2018 بشأن 
"السياسات واملبادئ التوجيهية واللوائح والتقييمات العصرية للتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية للرتددات 

الراديوية".

وجلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت بشأن "البيئة وتغري املناخ واقتصاد التدوير" هي جلنة الدراسات الرئيسية 
يف قطاع تقييس االتصاالت يف جمال الدراسات بشأن التوافق الكهرمغنطيسي واحلماية من الصواعق والتأثريات 
الكهرمغنطيسية. وقد قامت جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت يف فرقة العمل 1 بشأن "التوافق الكهرمغنطيسي 
واحلماية من الصواعق واملجاالت الكهرمغنطيسية مبراجعة التوصية ITU-T K.90 "تقنيات التقييم وإجراءات العمل 
من أجل االمتثال حلدود تعرض موظفي شركات التشغيل للمجاالت الكهرمغنطيسية لرتددات الطاقة". ووضعت 
التعرض  "مستويات   ITU-T K.Suppl.13 إضافات:  أيضًا ثالث  االتصاالت  تقييس  لقطاع   5 الدراسات  جلنة 
خمتلفة"،  استعمال  ظروف  أثناء  واحملمولة  املتنقلة  األجهزة  من  الراديوية  للرتددات  الكهرمغنطيسية   للمجاالت 
وITU-T K.Suppl.14 "أثر فرض حدود تعرض للمجاالت الكهرمغنطيسية للرتددات الراديوية أكثر صرامة من 
واخلامس"  الرابع  اجليلني  من  املتنقلة  الشبكات  تطوير  على   IEEE املعهد  أو   ICNIRP للجنة  التوجيهية   املبادئ 
وITU-T K.Suppl.16 "تقييم االمتثال للمجاالت الكهرمغنطيسية للشبكات الالسلكية من اجليل اخلامس". وراجعت 
جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت أيضًا اإلضافة ITU-T K.Suppl.4 للتوصية ITU-T K.91 "اعتبارات 
املجاالت الكهرمغنطيسية يف املدن الذكية املستدامة" لكي تأخذ يف االعتبار التكنولوجيا املتنقلة من اجليل اخلامس.

 (ITU-T K.70 بالتوصية I التذييل) EMF-es�mator وحدث جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت برجمية
بالتوصية   IXو VII تذييلني جديدين  ITU-T K.52) ووضعت  بالتوصية   V (التذييل   K.52 calculator وبرجمية 

.ITU-T K.121 بالتوصية II وتذييل جديد ITU-T K.91

وخالل عام 2018، نظم قطاع تقييس االتصاالت أحداث يف زجنبار، تنزانيا: الندوة الثانية عشرة لالحتاد بشأن 
للمجاالت  البشري  التعرض  عن  جلسة  ختصيص  مع  املناخ  وتغري  والبيئة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
الكهرمغنطيسية يوم 9 أبريل 2018 ومنتدى ودورة تدريبية على "مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل 

http://www.itu.int/accessibility
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مكان - إىل أي مدى تعد املجاالت الكهرمغنطيسية آمنة؟"، وذلك يوم 10 أبريل 2018. وشارك مكتب االتصاالت 
الراديوية أيضًا مبعلومات أثناء هذه الندوة بشأن أنشطة قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة.

شارك رئيس فرقة العمل 1 التابعة للجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت بنشاط يف "ورشة العمل الدولية 
بشأن قياسات املجاالت الكهرمغنطيسية للرتددات الراديوية والدراسات البحثية ووضع املعايري" ُعقدت يف الفرتة 

من 1 إىل 2 أكتوبر 2018 يف ليما، بريو.

وإضافًة إىل كتب قطاع االتصاالت الراديوية عن مراقبة الطيف، اليت حتتوي على معلومات عن الطرائق واستعمال 
التجهيزات يف قياس التعرض لإلشعاع غري املؤين يف نطاقات الرتددات بني kHz 9 وGHz 6 وفوق GHz 6، تقوم 
فرقة العمل 1C لقطاع االتصاالت الراديوية (مراقبة الطيف) التابعة للجنة الدراسات 1 لقطاع االتصاالت الراديوية 
(إدارة الطيف) بوضع تقرير ITU-R جديد بشأن قياسات املجاالت الكهرمغنطيسية لتقييم التعرض البشري استجابًة 
ICNIRP فضًال عن عملية  للجنة  املرجعية  املستويات  املتاحة  األولية  املعلومات  ITU-R 239-1. وتشرح  للمسألة 

القياس واألجهزة الواجب استخدامها لتقييم التعرض نتيجًة خلدمات أو تطبيقات حمددة لالتصاالت الراديوية.

وردًا على مشاورة عامة للجنة ICNIRP بشأن مشروع املبادئ التوجيهية للجنة خبصوص احلد من التعرض للمجاالت 
الكهرمغنطيسية (kHz 100 إىل GHz 300)، قامت جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت بإعداد تعليقات 
 1C االحتاد بالتعاون مع خرباء من املسألة 2�7 التابعة للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت وفرقة العمل
لقطاع االتصاالت الراديوية بشأن قياسات املجاالت الكهرمغنطيسية. وستقدم فرقة العمل 1C لقطاع االتصاالت 

الراديوية تعليقات إضافية، حسب االقتضاء، بعد اجتماعها املقبل يف يونيو 2019. 

وميثل االحتاد بانتظام يف اجتماعات منظمة الصحة العاملية املتعلقة باملجاالت الكهرمغنطيسية. وباملثل يشارك ممثلو 
منظمة الصحة العاملية بانتظام يف االجتماعات وورش العمل اليت تتعلق باملجاالت الكهرمغنطيسية اليت ينظمها االحتاد.

القرار 177 (املراَجع يف ديب، 2018) - املطابقة وقابلية التشغيل البيين؛ وأيضًا القرار 76 للجمعية العاملية لتقييس 
االتصاالت والقرار 47 للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت

أحرز االحتاد تقدمًا يف تنفيذ برنامج املطابقة والتشغيل البيين (C&I)، مبا يف ذلك:

قاعدة بيانات مطابقة املنتجات لالحتاد اليت تعلن مطابقة منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا   •
للمعايري الدولية لقطاع تقييس االتصاالت، واليت أطلقت يف ديسمرب 2014. وتتضمن قاعدة البيانات حاليًا 
أكثر من 500 بيان بشأن مخس فئات مثل أجهزة الصحة اإللكرتونية واهلواتف املتنقلة وتلفزيون بروتوكول 

.(MNP) اإلنرتنت وخدمات اإلثرنت ومنتجات قابلية نقل أرقام االتصاالت املتنقلة
املطابقة وقابلية  املناسبة الختبار  تقييس االتصاالت  لتوصيات قطاع  الكاملة  القائمة  بانتظام حتديث  جيري   •
التشغيل البيين تبعًا للمدخالت املقدمة من جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت. وتتاح آخر قائمة حمدثة 

يف اجلدول املرجعي.
تقييس  املطابقة مع توصيات قطاع  تقييس االتصاالت مشاريع جتريبية بشأن  نفذت جلان دراسات قطاع   •

االتصاالت.
تقييس االتصاالت بصياغة إجراءات معامل  التابعة لقطاع   (CASC) املطابقة لتقييم  التوجيهية  اللجنة  تقوم   •
املوافقة على جمموعتني  إزاء توصيات قطاع تقييس االتصاالت. وقد متت  املؤهلة لالختبار   (TL) االختبار
جديدتني من املبادئ التوجيهية لقطاع تقييس االتصاالت "إجراء االعرتاف مبعامل االختبار" و"إجراء اللجنة 
التوجيهية لتقييم املطابقة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت لتعيني خرباء تقنيني بقطاع تقييس االتصاالت" يف 

https://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/Pages/CI-reference.aspx
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عامي 2015 و2017، على التوايل. وتقوم اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت 
 (CASC) حاليًا بإعداد املجموعة الثالثة من املبادئ التوجيهية "إجراء تعاون اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة
للمعدات  املطابقة  تقييم  الدولية ملخططات  الكهرتقنية  اللجنة  نظام  مع  االتصاالت  تقييس  لقطاع  التابعة 
تقييس  قطاع  توصيات  بشأن  االختبار  مبعامل  االعرتاف  (IECEE) من أجل خدمة  الكهرتقنية  واملكونات 
االتصاالت". وينبغي االنتهاء من هذه الوثيقة وعرضها على جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت 

للموافقة عليها يف أكتوبر 2019.
بدأت اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت عملية بشأن تعيني خرباء تقنيني لقطاع   •
تقييس االتصاالت تبعًا لإلجراءات احملددة يف املبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله. وسيتم حتليل وتقييم الطلبات 
املتلقاة من املرشحني من جانب أفرقة التعيني وستعلن القرارات النهائية يف اجتماع اللجنة التوجيهية لتقييم 

املطابقة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت املقبل.
تواصل اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت التعاون مع أنظمة وخمططات تقييم   •
املطابقة القائمة مثل اللجنة الكهرتقنية الدولية واملنظمة الدولية العتماد املختربات (ILAC). وشكلت جلنة 
إدارة إصدار الشهادات (CMC) التابعة للجنة الكهرتقنية الدولية فريق مهام للنظام IECEE "متطلبات االحتاد 
الدويل لالتصاالت" الذي انتهى من وضع مشروع وثيقة تشغيلية (OD) "خدمة االعرتاف مبخترب تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بشأن توصيات قطاع تقييس االتصاالت" واليت ستتحول إىل إجراء مكرس لالعرتاف 
مبعامل االختبار. وسيقوم النظام IECEE باإلعالن عنه بعد موافقة جلنة إدارة إصدار الشهادات التابعة هلذا 
النظام يف يونيو 2019. وبعد ذلك، ميكن جلميع معامل االختبار التقدم للحصول على هذا االعرتاف. وينبغي 

.IECEE ملعامل االختبار اتباع اإلرشادات الواردة يف الوثيقة التشغيلية للنظام
تقوم اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت بالتعاون مع النظام IECEE بتطوير خمطط   •
إلصدار الشهادات مشرتك بني االحتاد�اللجنة الكهرتقنية الدولية. وقد وضعت اللجنة التوجيهية لتقييم املطابقة 
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت قائمة بتوصيات قطاع تقييس االتصاالت اليت قد تكون موضوعًا ملخططات 
إصدار الشهادات املشرتكة بني االحتاد�اللجنة الكهرتقنية الدولية، وذلك طبقًا للمدخالت املتلقاة من جلان 
 ITU-T P.1100و ITU-T P.1140 دراسات قطاع تقييس االتصاالت وأعضاء االحتاد. ومن بني هذه التوصيات
وITU-T P.1110 وITU-T K.116. وحتث مجيع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت على تقدمي آخر 

املستجدات هلذه القائمة.
القرار 179 (املراَجع يف ديب، 2018) - دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف محاية األطفال على اخلط

اجتمع الفريق غري الرمسي عدو مرات وناقش التغيريات اإلقليمية املقرتحة فقرًة فقرة. وقد ترأست مولدوفا الفريق 
وأضاف الفريق إحاالت هامة إىل األطفال ذوي اإلعاقة وزيادة الوعي وأنشطة بناء القدرات ووضع أطر وطنية 
للعمل. ومتت زيادة تعزيز دور مكتب تنمية االتصاالت. ويطلب القرار من مدير مكتب تنمية االتصاالت مبا يلي، 
بشكل خاص: (1 حتديث املبادئ التوجيهية من جانب االحتاد ملراعاة التقدم التكنولوجي، مبا يف ذلك تلك اخلاصة 
باألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال ذوي االحتياجات احملددة؛ (2 نشر أطر من أجل إعداد البيانات واإلحصاءات 
عن محاية األطفال على اخلط؛ (3 مساعدة الدول األعضاء، خاصًة البلدان النامية يف وضع اسرتاتيجيات وطنية 

حلماية األطفال على اخلط مع أصحاب املصلحة؛ (4 مواصلة تعزيز برامج التدريب ألصحاب املصلحة.
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القرار 182 (املراَجع يف بوسان، 2014) - دور االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن تغري املناخ 
ومحاية البيئة

جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت بشأن "البيئة وتغري املناخ واقتصاد التدوير" هي جلنة الدراسات الرئيسية 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة بالبيئة وتغري املناخ وكفاءة استهالك الطاقة والطاقة النظيفة 

واقتصاد التدوير، مبا يف ذلك املخلفات اإللكرتونية.86

ووضعت جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت التوصية ITU-T L.1450 بشأن "منهجيات لتقييم األثر البيئي 
لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت". وتعمل جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت جنبًا إىل جنب مع 
 (IEA) ووكالة الطاقة الدولية (SBTi) ومبادرة األهداف القائمة على العلوم (GeSi) مبادرة استدامة البيئة العاملية
بشأن مشروع التوصية "مسارات انبعاثات غازات االحتباس احلراري لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املتوافقة مع اتفاق باريس التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ".

كما استمر االحتاد الدويل لالتصاالت يف املسامهة يف عمل منظومة األمم املتحدة يف ميدان احلماية البيئية، من خالل 
املشاركة املنتظمة يف عمليات ومؤمترات األمم املتحدة بشأن هذا املوضوع، مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

.(UNFCCC) تغري املناخ

وقطاع تنمية االتصاالت منخرط أيضًا يف عملية لتنفيذ هذا القرار وقام بعمل مكثف يف جمال احلماية البيئية من 
خالل إدارة املخلفات اإللكرتونية بالتعاون مع الشركاء.

القرار 184 (غواداالخارا، 2010) - تيسري مبادرات الشمول الرقمي من أجل السكان األصليني

املبتكرة لالتصال من أجل تعزيز  حظيت دورة تدريب االحتاد للسكان األصليني على اإلنرتنت بشأن األدوات 
جمتمعات السكان األصليني يف منطقة األمريكتني بتسجيل أكثر من 600 مشارك. ومن املخطط تنظيم فصول دراسية 
يف 2019. ووضع قطاع تنمية االتصاالت أيضًا مواد إرشادية من أجل برنامج تدرييب للفنيني من السكان األصليني 
بشأن الشبكات املجتمعية. وسيقدم هذا التدريب يف جزء منه على اإلنرتنت ويتوقع أن يشمل تدريبيًا عمليًا ميدانيًا 

ملدة أسبوعني. وسيبدأ تقدمي التدريب يف الربع الثاين من عام 2019.

القرار 186 (املراَجع يف ديب، 2018) - تعزيز دور االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق بتدابري كفالة الشفافية 
وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي

هناك مشروع جار يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن وضع حلول من أجل سعة االتصاالت الساتلية واالتصاالت 
يف حاالت الطوارئ جلزر احمليط اهلادئ. ويهدف هذا املشروع إىل تطوير سعة لالتصاالت الساتلية تتسم باخنفاض 
السعة  باستغالل  اهلادئ  احمليط  ملنطقة جزر  االجتماعية-االقتصادية  التنمية  أجل  والتنوع من  التكلفة واالعتمادية 

الساتلية غري املستعملة.
القرار 188 (املراَجع يف ديب، 2018) - مكافحة أجهزة االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزيفة87

بناًء على نتائج ورشة العمل اليت ُعقدت يف يوليو 2018، طلبت جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت من 
مدير مكتب تقييس االتصاالت إفادة املجلس مبا يلي:

القرارات 2 و72 و73 و79 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ واملقصد 4.12 من   86

أهداف التنمية املستدامة
القرار 96 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  87
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"بناًء على احملاضر املوجزة ملجلس االحتاد 2017 (الوثيقة C17�124، الفقران 5.3-10.3) وجملس 2018 (الوثيقة 
C18�107، الفقرة 2) بشأن التالعب واالزدواج يف معرفات اهلوية الدولية للمعدات املتنقلة (IMEI) املستعملة يف 

األجهزة املتنقلة، تود جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت أن ختطر املجلس، من خالل مدير مكتب تقييس 
االتصاالت بنتائج املناقشة اليت جرت يف ورشة عمل االحتاد بشأن النهج العاملية ملكافحة تزييف88 أجهزة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وسرقتها89. وقد ُعقدت ورشة العمل يف جنيف يوم 23 يوليو 2018 أثناء اجتماع جلنة 

الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت (27-18 يوليو 2018).

وأثناء ورشة العمل هذه لوحظ أن اعتمادية معرفات هوية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال تزال قضية هامة 
.SG11-TD560�GEN ملعظم البلدان. وترد القضايا الرئيسية اليت أكد عليها املتحدثون يف

وطبقًا لنتائج اجللسة اخلتامية، اتفق املشاركون يف ورشة العمل على اإلجراءات الرئيسية اليت ترمي إىل زيادة اعتمادية 
معرفات هوية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلالية.

وحتث جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت على ما يلي:

التالعب/ احلالية ضد  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  معرفات هوية  الدفاع  بشأن كيفية  دراسة هنج   •
االستنساخ؛

وضع قائمة مبعرفات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفريدة كي تستخدم يف مكافحة التزييف وسرقة   •
األجهزة املتنقلة؛

استنباط طرق لتقييم معرفات اهلوية والتحقق منها ألغراض مكافحة األجهزة املزيفة واملسروقة؛  •
هوية  ملعرفات  التالعب�االستنساخ  ملواجهة  البيانات  كتل  سلسلة  على  القائمة  التكنولوجيات  يف  النظر   •
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلالية ومكافحة تزييف أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسرقتها؛

وضع آليات، حسب االقتضاء، لتحديد املنتجات املزيفة.  •
والعروض والتسجيل الفيديوي ملناطق العرض واملقابالت ومدونات األخبار والصور الفوتوغرافية والقائمة الكاملة 
باإلجراءات اليت اتفق عليها يف ورشة العمل، مبا يف ذلك نظرة عامة للوضع احلايل، متاحة يف النتائج املنشورة على 

صفحة الويب اخلاصة بورشة العمل.

ويف اخلتام، تود جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت أن حتث مجيع أصحاب املصلحة املعنيني (احلكومات 
واجلهات املصنعة لألجهزة واملوزعون وبائعو التجزئة) على االنضمام إىل جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت 
إلجراء مناقشات بشأن النهج اخلاص بالتصدي الستنساخ معرفات اهلوية احلالية والتالعب هبا ومكافحة التزييف 

وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املسروقة."

كما أنه بعد قرار جملس 2018 (الوثيقة C18�107، الفقرة 2) والتقرير التقين الذي أعده مكتب تقييس االتصاالت 
(SG11-TD730-R1�GEN)، قررت جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت البدء يف تقرير تقين (اعتمادية 
معرفات اهلوية الدولية للمعدات املتنقلة (SG11-TD850�GEN) "(IMEI)، والذي يتضمن دراسة عن مواطن الضعف 
الرئيسية يف إعادة برجمية املعرفات IMEI على األجهزة املتنقلة مع مقرتحات لتحسني اعتمادية هذه املعرفات. وقد 
مت إخطار رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة (GSMA) وجلان دراسات قطاعي تقيي وتنمية االتصاالت هبذا 

النشاط.

القرار 96 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  88

القرار 97 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت  89

https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0124/en
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0107/en
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T17-SG11-180718-TD-GEN-0560
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20180723/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0107/en
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T17-SG11-190306-TD-GEN-0730
https://www.itu.int/md/T17-SG11-190306-TD-GEN-0850/en
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TR-CF- وباإلضافة إىل ذلك بدأت جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت بند عمل جديدًا: التقرير التقين
QoS "أثر األجهزة املتنقلة املزيفة على جودة اخلدمة"، الذي يهدف إىل دراسة التأثريات واآلثار السلبية لألجهزة 

املتنقلة املزيفة على جودة اخلدمة يف الشبكة إىل جانب التأثريات السلبية واحنطاطات اخلدمة الواقعة على املشرتكني 
يف االتصاالت املتنقلة.

ويف النهاية، وافقت جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت يف مارس 2019، بعد مشاورة مع الدول األعضاء 
على التوصية ITU-T Q.5050 "إطار من أجل حل ملكافحة أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزيفة". وهي 

أول توصية على اإلطالق بشأن هذا املوضوع يف قطاع تقييس االتصاالت.

القرار 190 (بوسان، 2014) - مواجهة سوء استغالل وسوء استعمال موارد الرتقيم الدولية لالتصاالت

جاري مراجعة التوصية ITU-T E.156 "مبادئ توجيهية من أجل إجراءات قطاع تقييس االتصاالت بشأن احلاالت 
املبلغ عنها خبصوص سوء استعمال موارد ترقيم التوصية E.164". وقد نوقشت حاالت سوء استعمال موارد الرتقيم 

يف االجتماع األخري للجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت املنعقد يف الفرتة من 19 إىل 28 فرباير 2019.

القرار 193 (بوسان، 2014) - دعم ومساعدة العراق يف إعادة بناء قطاع االتصاالت لديه

بناًء على طلب من العراق، مت التأكيد على تقدمي املساعدة بالقرار 211 املعتمد مؤخرًا. مل يتسن تقدمي املساعدة يف 
إعادة البناء الفعلي للبنة التحتية يف السنوات املاضية بسبب الوضع األمين على األرض.

القرار 197 (املراَجع يف ديب، 2018) - تيسري إنرتنت األشياء واملدن واملجتمعات الذكية املستدامة

 ITU-T Y.4202 وضعت جلنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت جمموعة من التوصيات من بينها التوصية
"إطار خدمة تطبيق إرسال الطاقة السلكيًا؛ والتوصية ITU-T Y.4203 "متطلبات إمكانية النفاذ ي تطبيقات إنرتنت 
األشياء وخدماهتا"؛90 والتوصية ITU-T Y.4204 "املتطلبات والنموذج املرجعي ألنظمة إنرتنت األشياء املستقطبة"؛ 

والتوصية ITU-T Y.4555 "اجلوانب الوظيفية للخدمة للتكمية الذاتية عرب إنرتنت األشياء".91

وميكن االطالع يف القسم I.4-1 على مزيد من املعلومات عن ما نظم من أحداث.

القرار 198 (املراَجع يف ديب، 2018) - متكني الشباب من خالل االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

.1.4-I انظر القسم

القرار 200 (املراَجع يف ديب، 2018) - برنامج التوصيل يف 2030 من أجل التنمية العاملية لالتصاالت�تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك النطاق العريض، لصاحل التنمية املستدامة

وضع برنامج التوصيل يف 2020 مبوجب القرار 200 (بوسان، 2014). وقد روجع يف املؤمتر PP-18 وأضيفت 
أهداف جديدة يف برنامج التوصيل اجلديد يف 2030 (القرار 200 (املراَجع يف ديب، 2018)).

القرار 175 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ والقرار 70 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخط العمل جيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛   90

واملقصد 6.10 من أهداف التنمية املستدامة
القرارات 101 و102 و133 و180 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ والقراران 2 و98 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ وخطوط العمل جيم2   91

وجيم6 وجيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف التنمية املستدامة 2.11 و3.11 و5.11 و11.ب
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القرار 204 (ديب، 2018) - استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لسّد فجوة الشمول املايل

وافقت جلنة الدراسات 3 لقطاع تقييس االتصاالت على تقرير تقين هام للغاية يتضمن مسرد اخلدمات املالية الرقمية 
ويضع األساس لنواتج متناسقة بشأن هذا املوضوع. وحققت اللجنة أيضًا اتفاقًا هامًا للمرحلة األوىل بشأن املعيار 
اجلديد، التوصية ITU-T D.263 "التكاليف والرسوم واملنافسة للخدمات املالية املتنقلة (MFS)". ويقرتح مشروع 
التوصية ITU-T D.263 هنجًا حمتمًال خلفض الرسوم املرتفعة التصاالت التجزئة واجلملة املتعلقة باخلدمات املالية 

املتنقلة. وقد وزعت هذه الوثيقة على الدول األعضاء للتشاور.

ويقوم االحتاد بإجراء التنفيذ الُقطري لتوصيات الفريق املتخصص املعين باخلدمات املالية الرقمية (FG DFS) وتوصيات 
جوانب السداد للشمول املايل (PAFI) ومبادئ املستوى األول ملؤسسة Gates. وجيري التنفيذ الُقطري حاليًا يف 

املكسيك ومصر والصني.

(OTT) القرار 206 (ديب، 2018) - اخلدمات املتاحة حبّرية على اإلنرتنت

حقق أعضاء االحتاد يف جلنة الدراسات 3 لقطاع تقييس االتصاالت موافقة املرحلة األوىل ("التحديد") لتوصية 
املتاحة حبرية على  اخلدمات  الشبكات وموردي  العالقة بني مشغلي  تتناول  االتصاالت  تقييس  لقطاع  جديدة 
اإلنرتنت (OTT). ومشروع املعيار اجلديد، التوصية ITU-T D.262 بشأن إطار تعاوين من أجل اخلدمات املتاحة 
حبرية على اإلنرتنت، يوفر معلمات لتحليل الديناميات املالية اجلديدة للنظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. ويركز املعيار أيضًا عن الكيفية اليت ميكن أن تدعم هبا األطر السياساتية والتنظيمية املنافسة ومحاية 
املستهلك وفوائد املستهلك واالبتكار الدينامي واالستثمار املستدام وتطوير البنية التحتية وإمكانية النفاذ وميسورية 
الدول  الوثيقة على  املتاحة حبرية على اإلنرتنت. وقد عممت هذه  العاملي للخدمات  بالنمو  يتعلق  فيما  األسعار 
األعضاء للتشاور وحيقق الفريق تقدمًا أيضًا يف العمل يف هذا املجال بشأن موضوعات تشمل أثر التجاوز من 
اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت والشراكات بني األطراف الفاعلة يف جمال اخلدمات OTT ومشغلي الشبكات 

املتنقلة.
القرار 207 (ديب، 2018) - جريدة االحتاد: اكتشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت92

قرر أعضاء االحتاد دعم تطوير جريدة االحتاد ونشر األحباث العلمية األصلية لتحفيز مناقشات استشرافية بشأن 
االتصاالت الناشئة ذات الصلة بعمل االحتاد. وقرر األعضاء أيضًا االضطالع جبهود تعاونية مع املجتمع البحثي 

لزيادة الوعي جبريدة االحتاد يف مجيع أحناء العامل.

االتصاالت وتكنولوجيا  بقطاَعي  للنهوض   Du3M 2025 العراق  مبادرة  - دعم   (2018 211 (ديب،  القرار 
املعلومات

انطلقت بعثة تقصي يف العراق يف إطار النشاط التحضريي لتنفيذ مشاريع حمل االهتمام ويف إطار االسرتاتيجية الوطنية 
العراق على  بالفعل مع  االتفاق  السيرباين واألشخاص ذوي اإلعاقة. ومت  املبادرات األمن  للعراق. وتشمل هذه 

مشروع خطة التنفيذ.

القرار 207 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ وخطا العمل جيم 4 وجيم7 للقمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ ومقاصد أهداف التنمية املستدامة 4.4   92

و7.4 و4.أ و4.ب
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القرار 213 (ديب، 2018) - تدابري حتسني ِمَنح االحتاد الدويل لالتصاالت وتروجيها وتعزيزها93

يف الفرتة من سبتمرب 2018 إىل مارس 2019، قدم مكتب تقييس االتصاالت 111 منحة من أجل االجتماعات 
التالية:

يف جنيف: جلان الدراسات 2 و5 و11 و12 و15 و16 و17 لقطاع تقييس االتصاالت والفريق االستشاري   •
لتقييس االتصاالت.

الفريق اإلقليمي التابع للجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت إلفريقيا (مصر) والفريق اإلقليمي التابع   •
للجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس االتصاالت للمنطقة العربية (مصر)، والفريق اإلقليمي التابع للجنة الدراسات 
3 لقطاع تقييس االتصاالت للمنطقة العربية (الكويت)، والفريق اإلقليمي التابع للجنة الدراسات 3 لقطاع 
تقييس االتصاالت إلفريقيا (مدغشقر)، والفريق اإلقليمي التابع للجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت 
للمنطقة العربية (الكويت)، جلنة الدراسات 9 لقطاع تقييس االتصاالت (كولومبيا)، والفريق اإلقليمي التابع 
تقييس  لقطاع   13 الدراسات  وجلنة  (رواندا)،  االتصاالت إلفريقيا  تقييس  لقطاع   12 الدراسات  للجنة 
االتصاالت (زمبابوي)، والفريق اإلقليمي التابع للجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس االتصاالت للمنطقة العربية 
(الكويت)، وجلنة الدراسات 20 لقطاع تقييس االتصاالت (الصني)، والفريق اإلقليمي التابع للجنة االتصاالت 

20 لقطاع تقييس االتصاالت ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وما وراء القوقاز (بيالروس).

وتلقى مكتب تقييس االتصاالت 165 طلبًا للحصول على منح. ومت تقدمي ما إمجاليه 141 ومن بني هذا العدد، بلغ 
إمجايل استعمال 111 منها 000 247 فرنك سويسري.

املقرر 5 (املراَجع يف ديب، 2018) - إيرادات االحتاد ونفقاته للفرتة 2023-2020

يستند مشروع امليزانية للفرتة 2020-2021 إىل املقرر 5 (املراَجع يف ديب، 2018). وتقدم الوثيقة C19�45 معلومات 
عن تنفيذ تدابري الكفاءة الواردة يف امللحق 2 باملقرر 5.

القرار 213 ملؤمتر املندوبني املفوضني؛ والقرار 44 للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت؛ واملقصد 6.10 من أهداف التنمية املستدامة  93

https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0045/en
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